










নবঘন' 
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২ চ 
যু বণ 

উ্সীলীনলা। ০৯৯ 

প্রাপ্তিস্থান 

বরদ। এজেন্সী 
কলেজ মার্কেট 

চ্তম ১ 



প্রকাশ ক-_ 

বলদ ঞভেকল্তনী 

কলেজ মাকেট " 

কলিকাত ক্লিয়ার টাইপ প্রেস, 

* প্পিণ্টার__শ্রীহধিকেশ দে, 
১৫ নং কলেজ ক্বোয়ার, কলিকাতা । 



১. ও 
নবঘন ২ 

কাম মনোহত শ্যাম আুল্দ 

নব নটবনব নবঘ্ধন 

নবীন নীরদ আকা স্বগমদ 

1তলকাঞ্ন শশোন্ডন । 

আহা কিবা চাকু চিকণ কেশ 

গলে বনমালা €ঘমাহন বেশ 

চন্দনাগুক্ চচ্চিত তনু 

বাধা-হাদয়-রিভীল । 

চরণ কমল নখ সুবিমল 

শত শত চার্দ উদিছে তাস 

পুকজ্িত-ধুখ্য কোটী-স্থ্খ্য 

অঙ্গজ্্যোতিতে মিলায়ে যায় 

বাজে ম্বহ-সধু-ম্বুরজী রব 

মুরছে নারদ শুক উদ্ধব 

ধ্যান নিমগ্ন ধ্যানোতলব 

তযোগীজন-হ্ছদি-মন্ছন 



€২ ১ 
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সাত অন্বর ভর" চন্দর 

কিরণ নিকর মেতে রাই 

মন্দ মধুর হাস্ত বিধুর 

বিস্ব অধর মরিয়া যা ?। 

পদ্দপলাশ আখির এস 

ভিন্ুবন অন ঘোহিকছে ভাল 

কটাক্ষ যায় ভীক্ু শাগ্ক 

গোপিনী চিত্ত আভবণ | 

কিবা ভ্রিভঙ্গ রস বিভঙ্গ 

জ্িনি অনঙ্গ মোহন ঠাম 

নদকল দল-ভ্রুেস উ৩্পন্স 

কাননোচ্ভচল কন্ছুমদাম । 

শির, আয়ন ভম্াল তাল 

ভ "17 বনপাজি নিবিড় শ?ল 

ধা পিক্ষাল বেতসে-বিহরে 

 নিকুঞ্জে নবযৌবন ॥ 
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হে চির ইডি পরমশাস্ত 

০বধদবেদাজ্ত শের না পা 

ছন্দ অত?ত লক্ষী লদিভ 

প্প্েমে পরাজিত স্বমহিমায় । 
আবেশ অআঅলস-প্পরেম চঞ্চল 
দোলে শিব্ীপাখা দোলে কুণ্ডল 
হেলে ছুলে চলে ব্রজ-মণ্ডল 

লীলা সবিলাস-লিমগন ॥ 

জলদ ভ্রান্তি শ্যামল কাস্তি 
নিখিল শাস্তি দরশি তাজ 

মরিচী চক্র ব্রহ্মা হত 
কত উপেন্দ্র বন্দে পায় । 

দ্বার সাগর দীনের বল 
সস+ € "সাক্তের স্মশ্র-জল 
পি বন অধমের গতি 

শরণাণ€্. রব গহে শরণ : 



€ ৪ ) 

পুর্ণ- ব্রহ্ম আদি-আরল্ত 

দানব দম্ভ বিনাশন 

বাণী বিলসিত ভূগু লাঞ্িত 

লক্ষী হৃদয্স বিমোহন। 

গীত উদশগীত জলে থলে 

ব্যোম ব্যোমে আর মভতকঙ্লে 

ংশী-বিহনি উলদি-বদন 

উর্গ-ছত্র-বিভূবণ । 

মদ্দির বিভিল আখি ঢল ঢল 

পরাণ উল ভঙ্গিমা 

প্রাণ বিক্াকুল্ প্রেম সমাকুল 

অতুল মিলন রঙ্গিমা | 

আহা! মরি মি উ্লে হাস 

খর থর তনু গ্রেমোচচ্€াস 

সক্ত বেণুতে রক্ত অধর 

” - হে লাধারমণ-নিকেত্তন 

নব নউদ্ধর-নবঘন | . 



বাণী। 
শুভ্র দোপাটা কুন্দ টগর কুমুদকাশ 

বিছাক্য দিয়েছে জ্ঞান নিরমল 

আসন খানি ; 

বোধন বাজায় “্ণ লহর ধান্ত রাশ 

এসো বীণাপাণি মানস মোহিনী 

এস গে। বাণী ! 

পঞ্চমী নব বসম্ত আসে দিকে দ্বিকে ওঠে 

মধুর গান 
ফুটে ওঠে তাই ধরণী ধুলায় কত ন! কবিতা 

ছন্দ তান। 

মেঘে মেঘে হাসে পরিমলে ভাসে মলয় ছড়ায়কবিতা৷ ফুল, 
কত ন৷ কাব্য কাহিনী কত সে ললিত কাস্ত কোমলাকুল। 

অজত্র নব-পুষ্প পুজে 
কুহু কুহু রবে মর গুপ্জে 
কতন! রচন। ফুটে নিকুঞ্জে, 

গায় আগমন। ধন্য মানি । 

অক চন্দনে, প্রেম বন্ধনে 

ধরা-নন্দনে এসো গো বাণী। 



নি, নবঘন 
০ ৬৭ সফর 

ডী 
পর জট 

এসো৷ সুন্দরী পরা-নন্দিতা চির-অনিন্দিতা, 

এসো বর্ণনাতীতা, স্থশোভন চারু নুচষ্চিতা, 

অয়ি দীপ্ত রাগিণী রস বিলাসিনী, শুচিন্মিতা 

এসো! জ্যোতি বিভাসিনী, হলাদিনী 

এসে৷ গে বাণী। 

০ পাপা পাস আস জপ সস সব 



মন্ত্রী ৷ 

তোমার মাঝারে তার প্রথম আভাষ, 

জেগেছিল বুকে । 

তার মাঝে কভু তূমি তোমামাঝে তিনি, 
নিত্য স্থুখেহখে । 

তারপরে বিশ্ব-মাঝে বিশ্বনাথ রূপে, 

হ'ল পুনঃ দেখা । 

অণুতে মহতে জড়ে, বিরাটে-ম্বরাটে, 
বহুতে ও এক! ! 

আমার যা কিছু ছিল দিয়েছি তোমায়, 
আজি সেই সব। 

তোমার পরাণ হ'তে ভরিল জগতে, 

পাই অনুভব । 

বিশ্ব প্রকৃতীর মাঝে আমার-অস্তর 

তাই গাঁথ। হায় £ 

তরু লত ফুল পাতা করেছে মন্তর 

তাই কি আমায় ? 



অপমান হক না আমার 

হীরার সি'থীর' ধুক্ধুকি, 
হক না সে মোর চেলাঞ্চলের 

পাড়টা গুলাল্ টুক্টুক্ই, 
কালোই ষদি হয় সে তবে 

হ'কৃ.না আমার নীলাম্বরী, 

অঙ্গ ভ'রে জড়িয়ে রবে 

খুল্বে নীলে সল্ম। জবী 
হক সে আমার রাতের গোলাপ 

দিনের বেলার স্ষ্যমুখী, 

অপমান হ'কৃ না আমার 

হীরার সিথীর ধুক্ধুকি ! 



বিনাদামের গান ৫ 
পাস পা পিজা মস বস ০ | জাল সপ 

বিনা দামের গান 
মূল্য আছে যার 

এমন কোন ভূষণ এবার 
পরব না যে আর, 

থাকুক্ শুধু আপান ঝরা 

শিউলি ধ.থির হার, 

বিলিয়ে মাওগা টাপার পরাগ 

কেয়ার কেশর ভার, 

এই দিয়ে আজ বাঁধবে! বেণী 

প'রবে। খোপায় ফুল, 

গলায় ঝর! বকুল মাল! 
ঝরা ফুলের ছুল। 

আপনি যে আজ বিলিয়ে যাবো 

নয় কো এ গে! দান, 

আজকে যে এই খেয়াল খেলায় 

বিন! দামের গান, 

বিলিয়ে দেওয়া ৮াদের ধা 

আপনি বওয়া বায়, 

এঁ যে উতল বেণুর বনে 
বিলাষ় আপনায়, 



ঙ লবঘণ 
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তেমনি যে আজ আকুল এ প্প্রেম 

বিন! দামের গান: 

তোমার পায়ে অকারণেই 
কণ্রব অবসান ! 

রঙের মালা 

সবার মনে মন মিলানো 

রামধন্ুকের বিচিত্রতায়, 

প্রাণ বিলানে। ! 

শুন্য মনের অন্বরে 

ং গোলা-চাই-সম্বরে, 
স্রনীল-হরিৎ পাটল-গীতে 

হার দোলানো । 

আপন ভূলে মন ভোলানে। 

বেদন নীরে জীবন দিয়ে 

গান খেলানো, 

সবার মনে মন মিলানো | 



চিঠি 
ঝড় বাতাসে উড়ে এলে। 

একটী বকুল ফুল, 
নয় কে। অনেক নয় কে রাশি 

একটা বকুল ফুল, 

কে দিলরে পাঠিয়ে তারে 
কার চিঠি সে? অন্ধকারে, 

-_ কেমন ক”রে এই অপারে, 

চিন্লে তাহার কুল 
নয় কো অনেক নয় কো রাশি 

একটা বকুল ফুল । 

তখন সাঝের আকাশ পরে 

চিকুর ঘন মেঘের থরে, 

সাপ-খেলিয়ে ঝিলিক ঝলে 

এস্ত তরুর কায় 

উড়ছে ধূলি শুন্য মাঠে 
কেউ ছিল ন। নিজন ঘাটে 
পুষ্প বিহীন দেবদারু আর 
অশখ বটের ছায় ॥ 



শবঘশ 
শর দহ ও জপ দন 

শন্ শন্ শন্ মর্ মরু মর্ 

উঠলো বেগে বৈশাখী-ঝড় 
বদ্ধ ছুয়ার রথের উপর 

একটী বকুল ফুল, 
পায়ের কাছে সত্যি ছিল 

নয় কো চোখের ভূল । 

এ লন 

নিলাম তুলে বুকের কাছে । 

দেখস্ছু তাতে লিখাই আছে 

সখার হাতের সেই লেখাটা 
নাই কে। যাহার তুল 

একটা বকুল ফুল সে যে গে 
একটী বকুল ফুল । 

সাধের সাধন 

তোমার স্বর আর আমার বাণী, 

যুক্তি দিল পরম্পরে, 

এই তো শুধু জানি 



সাতের সাধন 

স্রটী তোমার আমার কথায় 

বাধন নল লার্থকতায় 

কথা! আমার স্থরের শিখায় 

বাধন ছেড়ে-অসীম পানে 

বাইল তরীখানি । 

আমি যে গো ফুলেরিদল 

ভুমি যে তার গন্ধ বিমল 
দলের মাঝে সাধ ক'রে চাও 

বাধতে-তুমি ঘর 

দলগুলি চায় স্ুবাস-ত্োতে 

বাধন খুলে মুক্ত হতে 

তাই তো সাধের যুক্তি সাধন 

করল পরস্পর । 

স্থরটী ভোমার কথার মাঝে 

পড়ল ধর! ব্যাকুল লাজে 

কথা আমার উদাস সাজে 

বৈরাশিণী মানি 

তোমার সমর আর আমার বাণী! 



১. লবঘন 

মৃত্যু গভীর 
তোমার ভালবাস। সে যে গে! ফুল 

উজল নিরমল নাহিক তুল, 

তোমার ভালবাসা মেঘের খেলা 

নিত্য বিচিত্র রডের মেলা 

তোমার ভালবাপা সাগর গান 

থামে না তাল তার স্থবুরের বাণ 

হে সখা প্রেম তব মরণপ্রায় 

নিবীড় নিশ্চিত গভীরতায়। 

আধাটে 
আমায় তুমি ভাবছ এখন ঠিক্ 

নইলে কেন ঘরের মাঝেই হারাই অমি দিক ! 
এধার ঘ্বুরি ওধার ঘুরি না হক শতবার 

কাজ সারতে হায় গো আমি বাড়াই কাজের ভার 

কালে! মেঘের ফাকে ফাকে একটু যেথায় নীল 

এঁ খানেতে এ চোখ আমার দেখলে কিসের মিল ? 



আবাটে ১১ 

বাদল ঝরা এই সাঝেতে হোথায় যে যায় চোখ 
চলতে পথে আচল বাধে অন্ধ বলে লোক 

টাপ টীপ, টীপ. আষাঢ় ঘন সজল বাতাস বয় 

বেল চামেলীর গন্ধ মু তোমার কথাই কয় 

বক্ষ যে হায় কাপছে হুর চক্ষে আসে জল 

ছুধ ফেলেছি জল ভেবে আর জল ভেবেছি থল 

কাপড় ছিড়ে বাসন ভেঙ্গে খাইযে কেবল গালি 

খাঁচার শালিক উড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি হাততালি 

জল ভর! এ তরুর শাখায় কাজল মেঘের গায়ে 

সিক্ত মাটীর পায়ের দাগে কদম গাছের ছায়ে 
গভীর চিকুর তিমির ঘের! দীর্ঘ সারা নিশি 

ঝিলিক্ হানায় পথ চিনে আজ ফিরনু দিশিদিশি 

তুমি আমায় ভাবছ এখন ঠিক্ 
নইলে কেন ঘরের মাঝে হারাই আমি দিকৃ ? 

হায় পৃজারীর ফুলগুলি সব উজাড় করে সাজি 

দেবদারুর এ পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলেম আজি 
সবাই বলে অলম্ষুণে অমঙ্গলের কাজ 
ঠাকুর পূজার ফুল কভু কেউ ছড়ায় পথের মাঝ ? 
“ঘন দুধের ক্ষীরের বাটী কখন কেবা জানে 

বিড়াল এসে চুমুক দেছে আছাড় খেলেম সানে 



ও বহি 

ভীখারীদের দান করেছি রেধেছিলেম যাহ! 

বাড়ীর সবাই করবে৷ উপোস হেসেছি তাই হা, হা 
ঝর্ ঝর্ ঝর অঝোর ঝরে গুরুর গুরুর ডাকে 

সিক্ত পবন কেয়ার কেশর ওড়ায় ঝাকে ঝণকে 

মন যে আমার দেয়ার গানে ঘন নীরদ পানে 

পাতায় পাতায় মেঘের কাপন কাপায় আমার প্রাণে 

কামিনী ফুল কেবল আকুল ঝরতেছে ঝর্ ঝর্ 

ভর সয় না কিছুর যে তার কাপছে যে থর্ থর্ 

বাতায়নের একটু ফাকে শিরিষ বকুল চূড়া 

সারা নীশীথ একল। দেখি হৃদয় বাথাহুর] ! 

শ্রাবণ 

১ 

কি বলিব আমি কেমনে বুঝা 

শ্রাবণ কে হয় আমারি 

মেঘ ভরা এই থম্থমে নভ 

বারি ঝয়া এই যাহারি 



শ্রাবণ 

বিজলী যাহার হাস্ত মধুর 
ছটা যার মণি নাগিনী বধূর 
সঙ্গীত যার সিক্ত বাতাসে 

কদন্ব কেয়। ছড়াল 
এল্ভীক মালা মাথায়__চরণে 

পারুল নুপুর পরাল ! 

চম্পকে যার চুম্বণ বাস 

গুরু গর্জনে প্রেমের প্রকাশ 
উৎপলে যার কবিত্ব ভাব 

এলো সুমধুর সে জন 

সে যে গে৷ উছল পাগল বাদল 
সেযেগো আমার শ্রাবণ ! 

৯ 

শ্রাবন এসে ফিরে গেছে 
ঘরের কোণে উকি মেরে 

সে যে দেয় নি সাড়া গানে গানে 
চোখে চোখে প্রাণে প্রাণে 
দেয়নি সাড়া বুকের মাঝে 

বাহুর নিবশড় বাধন ঘেরে 



১৪ লবখশ 
সপে ওল এ ৭ স্ ঢিল আশি শ্প্পেপপ্ পা শীশি শিস শি শি শপপ ৩ শা পাশ শা শো পাশা পাপে সপ সপ | আপ শপ 

যেন ভয়ে ভয়ে এসেছিল 

নীরব ভালে! বেসেছিল 
ঝিলিক মেরে হেসেছিল 

অনাদরে গেলো যেরে 

তাই তে। দেয়ার গুরু গুরু 

কাপায় নি বুক দুরু ছুরু 
ওড়ায়নি কেশ ঝুরু ঝুরু 

নবীন মেঘের পরশেরে ! 

শ্রাবণ আমার.শিথিল চুলে 

দেয় নি এবার নিখিল ফুলে 

কেয়ার মাতাল গন্ধ তুলে 

আসেনি সে বাতাস ভেরে ! 

এবার যে তাই হ্বদঙ্গ শাখ, 

বাজায় নি সে হাঞ্জারে। লাখ 

কোথায় ভেরী ডমরু ডাক্ 

এবার করুণ গাইছে কেরে ! 

মোরা নবীন মেঘে বেঁধেছি এই কেশ 

রামধনুকের রঙে রুডে রাডিয়েছি এই বেশ 



শাবণ ১৫ 
শপে পা অব লাশ সা শপ আল অনল শাসন শা? ৫ পম পপ ৩৯ সপ সা পপ আপা আসীসেড 

মোরা প্রজাপতি, মোরা কামধেনু 

মোরা-ফুলের মালা, মোরা শ্যামবেণু 

মোরা হুঃখস্খের পরপারে যেথায় মনের শেষ 

মোর] মলয় বায়, মোর কুহুতান 
মোর! শ্যামল বন, মোর কবির প্রাণ 

চির বসস্তেরি নিলয় মোরা ভারত মহাদেশ ! 

কাটার ব্যথা 

কাটার ব্যথা নিতেই হবে বুক পেতে 
নইলে ভোমায় বাজবে পায়ে পথ যেতে 

চ*ল্ছ তৃূমি দিন ছপুরে 

গহন ঘন বন-স্বদূরে 

পথের কাটা তুলবো আমি দিন-রেতে 

রক্ত ঝরে ঝরুকু আমার 

তুচ্ছ বুকে, বিধুক্ হাজার 
চল্বে পথে তাইতে দিলেম প্রাণ পেতে । 



১৬ 

১৩০০০ আর (এরা চপ প্র সস পপ শা 

নবঘন 

বচন। 
কাহিনী কথিক! আর লিখিকাব্য কথ! 

গভীর বেদন1 কত বিরহের ব্যথ! 
লিখি তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস ঝরে আখি জল 

কত গাঢ় অনুভূতি বিচিত্র বিমল 
চিরস্তন প্রণয়ের ত্যাগ আুমধুর 

লিখি প্রিয় দয়িতের বারতা সুদূর ; 

একাকিনী নিরজনে ভাব। আর খেলা 

কল্পনার ফুলরথে কেটে যায় বেলা 

আসন্ন বরষা খন মেঘে মেঘে হাবা 

দেখি চেয়ে বাতায়নে ঝরে বারি ধার৷ 

গরজে অশনি গুরু বিছ্যৎ খেলায় 

তাল শাল সহকাঁর তরুবিথীকায়। 

দিগন্তে প্রসারি চোখ দেখি কসে একা 

ছু'নয়নে স্বপ্ন ভাসে স্বপনের দেখা 

এই স্বপ্ন, এই লেখা, এই বসে থাকা 

এই যে কল্পন! মায়া এই ছবি আক 

তোমরা সুধাও-শ্রান্তি আসে না কি তায়, 
কেমনে বুঝাব ? সে কি মুখে বলা যায়, 



বচন ১৭ 
সপ সী সন 

যত গন্স যত গাথা ঘত ক্ষিছু গান 

উদ্দাম আবৈগ ভরখ মান অভিমান 

বিরহ ব্যাকুল শ্বাস, গাঢ় আলিঙ্গন 

শেষ আখি জল আর প্রথম চুম্বন 

সবের মাঝেতে আকি ছবি খানি কার ? 

লিখিতে কি লাগে ভালে। তাই অনিবার ? . 

শিশির 
আমি যে শিশির কণা 

নই কালো দীঘ্ী নই নদী নীর 

নহি হুদ্ ঝরণা ! 

নহি আমি পারাবার 

নহিক ক্ষটাক স্বচ্ছ উৎস 
সুগন্ধি জলধার 

আমি শুধু এককণা ! 
শুভ্র-উজল পৃত-সুবিমল 

অস্তর অঙ্চন] | 



১৮ নবঘন 

নিশির শিশির কণ। 

গোপন বেদন অশ্রুবিন্দু 

চিত্তের মৃচ্ছন! 

নহি আনি ক্রন্দন 

বিপুল অপার নয়ন আমার 

ছুঃখের-নন্দন 

আমি যে অশ্রকণ! 

অতি-অলক্ষ্যে অঞ্চলে মোছ। 

স্ুগোপন বন্দনা ' 

বিশ্বের আধার 

একান্তে আমার বলি না! পেন্ধু তোমায় 

তাই তো! পেলাম তোমা-সকলের মাঝে 

এ যে চিরস্তন পাওয়া চিরযুগাস্তের 
হেথা! নাহি লা্থনা লাজে 



1বশ্বের আধার ১৯. 

দিবানিশি নাহি পাই দেখিতে তোমায় 

রাখিতে আমার হিয়া তোমার হিয়ায় 

তাই তে! নেহারি শ্যাম তরু বিথীকায় 

কৃ নব জলদের সাজে 

তাইতো। তোমার রূপ হেরি নানারূপে 

সাগরে গগনে মেঘে বনে চুপে চুপে 

শিরীষে তমালে তালে বেতস নিচুলে 

নব নীপে সহকারে রাজে 

তব ভুজপাশ হ”তে ছিড়িয়া! আমায় 

বিশ্বের আধার বিধি গড়িল যে তায় 
প্রতি অণু মাঝে তাই হেরি যে তোমায় । 

আপনার হৃদয়ের মাঝে ! 



নবধন 

আমম 
সব ভালবাসা মোর জড় ক'রে আজ 

কর এক সাথ 

সব খানে বাঁধা পড়া হিয়া! তোম! পানে 

টেনে নাও নাথ 
সব রসে ভরা প্রাণ তব রসে ভরে 

তুমি হও সব 

খণ্ড খণ্ড এ জীবন অখণ্ড জীবনে 

কর অভিনব 

ক্ষণিকের সব সুখ ক্ষয়হীন সুখে 

কর বূপাস্তর 

শত লক্ষ্য ভালে। লাগ! মিটাও একেতে 

হে চির সুন্দর ! 

সব ভালো লাগ মোর জড় ক'রে হ'ক্ 

অপূর্বব রচণ 

তোমার বসার তরে পারিজাত আর 
মন্দার আসন ! 



নিঃস্য 

ন্িঃ 

নিজের ম্ননই রইল না যার 

নিজদের কাছে 

তার মত আর নিঃস্য কোথা 

বিশ্বে আছে ? 

বিভবরতন যশের থালা! 

স্কটিক প্রবান্গ মণির মালা 
ছোয়না সে যে রইল চেয়ে 

রইন্স ষে তার তেমনি ভূষণ 
কুক্ষ অলক ছিন্ন বসন 

আখির ধার! গাল বেয্ে এ 

করুণ মজিন শুক আনন 

মনটি যাহঃ+র ইজ না আক 

সমাপনি হাতে 

কেমনে সে চলবে পঞ্গে 

এক্লব পাছে ছি 

১ 



খ্ ? নবঘন 

তার মত দীন এই ভূবনে 

উপায় বিহীন কোন সে জনে 

সকল থেকেও সবই যে তার 

ফুরাইয়াছে ! 

চাওয়ার হঃখ 

চাইলে তুমি দাও ন1 আমায় 
না চাইলে দাও উজাড় ক'রে 

ভরিয়ে আমার সকল হৃদয়, 

দাও যে আমার দু'হাত ভরে। 

রয় না যখন ফলেরি আশ 

তখন ওঠে কৃঁড়ির আভাষ 

ফুল ঝ'রে হয় ফলের বিকাশ 

অগুন্তি ফল ধরে। 

যেদিন আমি চাই না কিছুই 
যেদিন থাকি সবার পিছুই, 
সেদিন আমার ছ'হাত ধ'রে 

নাও যে সবার আগে। 



চাওয়ায় দুঃখ ২৩ 

সেদিন থেকে ও ঘরেব মাঝে 

আমার এ মন বিশ্বে বাজে, 

সেদিন দেখি বিশ্ব জগৎ, 

মনের মাঝে জাগে, 

তাই গে! চাওয়ার ছুঃখ হ'তে 
বাঁচাও সখা বাঁচাও মোরে 

চাইলে তুমি দাও না৷ আমায়, 

না চাইলে দাও উজাড় ক'রে। 

ভয়ভাঙ্গ। 
ভয্নকে আমার সাম্নে দিয়ে 

তুমি আমার ভয় ভাঙ্গালে, 
দূর থেকে যা ভীষণ ছিল 

আজকে তাহাই প্রাণ রাঙালে 
ভয় ক'রে যায় চাইনি ফিরে 

পালিয়ে গেছি সুদূর তীরে 
সে ভয় যখন সত্য এলে। 

অভয় নিশান সেই টাঙ্গালে, 
ভয়কে আমার সাম্নে দিয়ে, 

তুমি আমার ভয় ভাঙ্গালে 



২৪ সবঘন 

কামন্স। 
কুন্থুমের বুকে পরাগ যেমন 

ফলেতে যেমন রস, 
শিশুর মুখের সরলতা! আর 

হৃজ্ধন্নে যেমন রশঃ 

ধরণীর বুকে তটিন্ী যেমন্ব 

স্ব স্বভাবে বহমাল্ 

কুপণের যঘ। সঞ্চিতস্ধন 

দাতার যেমন দান 

নব পল্লপবে রক্তিম! যথা 

আপনা! আপনি জোটে 

তরুণ আননে প্রেম লাজারুণ 

যেমন আপনি ফোটে, 

মলয় সমীরে উন্মাদন। সে 
চাদের যেমন স্ধ। 

বন্ধ জীবে সে মুগ মরিচীকা! 

স্োলীর যেমন ক্ষুধা 

ত্যাগীর যেমন বিবেক বিন্বাগ 

পরমানুরাপ প্রাণে, 

কবি সে যেমন আপন ভোলাশগো। 

খেকধল খেজলণর গানে 



কামনা ২৫ 

বিটগী যেমন ছায়। বিস্তারে 

স্বভাব নিহিত গুণে, 

কুন্থুমধন্বা শৌভিত যেমন 

মোহন পুষ্প ভূগে, 
উদ্দারের বুকে পতিত যেমন 

মহতের বুকে ক্ষম। 

বীরের হৃদয়ে সাহস যেমন 

নিত্য রয়েছে জমা 

তেমনি আমার ক্ষুদ্র হিয়ায় 

তোমার প্রেমের স্মৃতি 

থাকে যেন নাথ চির উজ্জ্বল 

অফুরাণ নিতি নিতি। 

উচ্ছণস 
এই হে'এত তার? ” 

কোন অরাক্ধী ভ্েমার ঘরে 

বিজ্য গে যায় সাড়া ? 



হড শবধন 
ওপার হি রা ৯ মস অসজ ০০১ 

সেই তারাটা দেখবো আমি 
নয়ন হেলে দীর্ঘ যামী 

সেই দেখে মোব জাগা সফল 

বিফল নিশি সারা? 

এই যে তরুর মেলা 

কোন সে তরু কুঞ্জে তোমার 

নিত্য করে খেল? ? 

সেকি অশোক? সেকি বকুল? 

শিরীব সেকি ? না.আম নিচুল ? 
সেই তরুরে জড়িয়ে ধরে 

যাপবো আমার বেলা ! 

এই যে এত ফুল 
কার সুরভি পরাগ মাখ। 

তোমার চারু চুল ? 
খই মালতী £ চম্পা জহর ? 

পারুল ? কেতক ? না-নাগ কেশর ? 

নিত্য আমি সে ফুল তুলে 
ক'রব কাণের ছল ! 



উচ্ছ্বাস ২৭ 

এই যে এত নারী 

কোন তরুণী তোমার ঘরে 

ঝরীয় সোণার ঝারি ? 

গৌরী সেকি ? তন্বী শ্যামা ? 

স্বর্ণ না-শ্বেত কমল রামা? 

বিফল জনম ক'রব সফল 

চরণ চুমি তারি । 

ভোগে যোগে 

প্রেম ও পূজ। এক হ"য়ে যায় 
প্রণাম আলিঙ্গনে 

দেবতা -প্রিয়য় বিভেদ মিলায় 

প্রণয় আরাধনে, 

সাধন। ও মোহ আমার 

মেঘের কোলে চাদের আকার 

ভজন পুজন এক হ'য়ে যায় 

গভীর আবেগ সনে 



ক 

বিরহ মোর ধ্যানে ভরাই 
নবঘন 

ভোগের মাঝে যোগে হাবাই 
এক হণ়্ে বায জোভণ আোভগ 

ধীর ও অধীর মনে 

কাম ও অকামষম মৌন সুখর 

কুস্থম যেমন কীটের আনরুর 
স্বর্গ ভুবন এক স্বঃকে বাক্স 

প্রেমের পরশনে, 

বিরাগ ও রাগ পাশাপাশি 

জবার পাশে ধুই-এর হাসি 
মুক্তি বাধন এক হয়ে যায় 

বোঝে প্রেমিক জনে 



হরস্ত আশা হ৯ 

সুরস্ত আশ। 

মরণেতে পাই ষদি চাহি না রাখিতে 

শূন্য এ জীবন, 
দুঃখ বেদনায় পেলে হবোনাক কতু 

স্থে নিমগন 

নিষ্ধরুণ কাটাবনে দেখ! যদি মেলে 

যাবো নাযে আর 

কুসুম কাননে বেল বকুলের বনে 

মালঞ্চের ধার 

বজাঘাতে হে প্রাণেশ পাইলে তোমায় 

সেতো মহাস্ুখ 

দামিণী হানিলে নভে ছু'হাত বাড়ায়ে 

পেতে দিই বুফ। 



৩৩ নবধন 

ব্যর্থের সরমত। 

যে *।ঙ আমার বিফল হ'ল 

ধরল না ফল যেডালে 

তোমার হাতের দোলায় ভার। 

ধন্য হ'ল অকালে 

যে কাজ হ'ল শ্রম শুধু সার 

ক্ষয় হীন চির সে শ্রম আমার 

ব্যর্থ সে কাজ সফল হুল, 

হৃদয় ও মন গলালে, 
যাহা আমার রইল ন1 হায় 

তাহাই আছে, 

তাহাই যে নাই যাহা আমার 

রইল কাছে 
পরাণ পণের প্রয়াষ যখন 

ব্যর্থ »ল ঝরল নয়ন 

ধন্য যে সেই চেষ্টা-যতন 

বিফল তবু প্রাণ কাদালে 
সেই তো! পেলো তোমার পরশ 

ধরল না ফল তাও রসালে। 



সম্বন্থা ৩১ 
০ শপ সা জপ পর পপ পপ পপ পা পা 

সন্ধা 
তুমি নয়নের তারা আমি তায় দৃষ্টি 
আমি ব্যথ। তুমি তায় অশ্রুর বৃষ্টি 
তুমি আলো! আমি ছায়া তব চিরসাথী যে 
তুমি শশধর আমি জ্যোছনার রাতি যে 

তুমি ফুল্প ফুলদল আমি তার গন্ধ 

আমি ভাব তুমি তার ছন্দের বন্ধ 
তুমি হও পরশন আমি তার অনুভব 

তুমি পুজা অর্চনা আমি তার উৎসব 
তুমি যে অধরপুউ আমি তার হান্ত 

তুমি দেহ আমি তার ভঙ্গিমা-লাস্য 

ভূমি গ্রীবা আমি তার বঙ্কিম ভঙ্গী 

ভুমি মধুমাস আমি কাম চির সঙ্গী 

তুমি পদ আমি তার সবিলাস নৃত্য 

প্রিয় ভুমি আমি তার বিমুগ্ধ চিত্ত 
কটা তুমি আমি ভায় দোছুল্য মাল্য 

তুমি জ্ঞান আমি কাজ অবশ্য পাল্য 

তুমি আখি পল্লব আমি তার কৃষ্ট 
আমি ধ্যান ভুমি ধ্যেয় জীবনের ইচ্ট 

আমি মণি কঙ্কণ তুমি মণি বন্ধ 

তুমি হিয়৷ আমি তায় ধুক্-ধুক্ স্পন্দন 



০৯ শনবঘন 
শপ এ ৯ এ পা্পরব 

পল্লীর পথ তুমি ভরা আম মুকুলে 
আমি পথ চল বউ সিক্ত সে হকুলে 

তুমি তার কক্ষের উদ্বেল ঘট সে 
আমি জল চুম্বিত বক্ষের তট সে 

তুমি আম কাঠালের ছায়া ঘের? পথটা 
আমি সেই পথ বাওয়া, রত্বের রথটা 
কণ্ঠ যে তুমি, আমি বকুলের কণ্ঠী 
বিরহী যে তুমি, আমি তার চোর! মনটা 

লালিত্য আমি, তুমি লাবপ্য উচ্ছাস 
তুমি প্রাণ আমি তায় বহুমান্ নিঃশ্বাস 
এত ক'রে তবু যে হল নাক ব্যক্ত 

তুমি মোর কে যে হও-বল। বড় শক্ত 



শ্রেয়ের আহ্বান ৩৩ 

শ্রেয়ের আহ্বান 

রৌদ্র দীপ্ত তপ্ত এ পথ শুধু-উড়ে ধূলি উঞ্ণ বায় 
ঘন তরু হীন ধু ধু করে মাঠ নাই ঘাট বাট শীতল ছায়, 

বহু দূরে ও গে নুদুরে এখনে যেথায় মিলিবে বটের ছায়া 
অশথ আমের সিপ্ধ পরশ দীঘীর নিবিড় সরস মায় 

শ্রাস্ত হ'য়ে! না এখনি পান্থ ! দেখে হে চক্রবালের পার 

দিগন্ত যেখ! মেশে অনন্তে এ কালে; রেখা-সীমা না যার 

যেতে হবে হোথা এসেছে আদেশ 

বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শাখ, 

ধ্বনিচে শ্রেয়ের তৃধ্য নিনাদ 
এসেছে বীরের রুদ্র ডাক্ 

অগ্নিব্ধী, ভানুর কিরণ দগ্ধ করুক দেহের ছাল 

ধর আজি রূপ উগ্রচণ্ড ! চলো! যেথা এ চক্রবাল! 

সূচি অভেছ্য অমার তিমির চলে না দৃষ্টি পথ না পাই 

চিকুর আধার ধরা করে গ্রাস হানিছে অশণি মাকাশ ছাই 
হবে বিলম্ব ফুটাতে আলোক হেরিতে উষার অরুণ রাগ 
কাটিতে ঝঞ্চ। প্রলয়, স্বচ্ছ হইতে-উদয়-গগন-ভাগ 



৩৪ নবধন 

শ্রাসত এখনি হয়ো না পান্থ! এ গ্ভাখো চেয়ে ঈশান কোণ 

রোষ রুদীপ্ত তুজক্গ সম-গ্রাসিল জলদ-গগন বন 

যেতে হবে হোথা এসেছে আদেশ 

বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শখ, 
ধ্বনিছে শ্রেয়ের তৃষ্য নিনাদ 

এসেছে বীরের রুদ্র ডাকৃ 

আধার অচল হউক্ দৃষ্টি হান্থুক অশণি নাহ 

হও আগুয়ান নিভীক্ বীর চলো যেথা এ চক্রবাল ! 

লুপ্ত হেথায় চরণ চিহ্ন সুপ্ত এ কার গুপ্ত-বাস ? 

পথ নাহি পাই পরুষ কণ্ঠে করে উপহাস অট্হাস 

হ'য়ে না মুগ্ধ, লু, ক্ষুন্ধা শুনিয়। কুটীল হাস্য ধার 

নন্ম তাদের লক্ষা অযুত মন্্ তাহার বোঝা যে ভার 

শ্রান্ত এখনি হ'য়ো না পান্থ ! এ দ্যাখো চেয়ে পাধার মূল 

ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত, শোণিত লিপ্ত, হিংক্র ভাল জন্তকুল ! 
যেতে হবে-হোথ। এসেছে মাদেশ 

বেজেছে ন্যায়ের শুভ্র শাখ 

ধবনিছে শ্রেয়ের তৃষা নিনাদ 

এসেছে বীরের রুদ্র ডাক্ 

বধিতে না পারে] হইবে বধ্য হবে বিদীর্ণ নর কপাল 
ধর আজি রূপ উগ্র চণ্ড ! চলে। যেথা এ চক্রবাল। 



সুখ ৩৫ 

আধ 

বখন আমার জ।গ.লে! হরব 

অকারণে উঠলো প্রাণে আনন্দ রস 

রবির আলোয় অলির নাচায় 

পাখীর গানে 

প্রভাত সাঝের যাওয়া আসায় 

স্থথ হয় প্রাণে 

পাতার দোলন শাখার কাপন 

গন্ধ আকুল 

কিজানি এক কিসের স্থখে 

করল ব্যাকুল 

যখন আমার ক'রল বিভোর অনিল পরশ 

যখন আমার জাগলো হরধ ! 

যখন আমায় জ্যোক্সারাতে 

ভামনিশায় 

খের রঙে, দুখের রডে 
সমান ভাসায় 

চলতে পণে পাষে পায়ে, 

হর ওগে 



শশা সপাপীপিপীশ পাপ শশী 

৩৬ নবঘন 

মৌনতাতে গানের ঠাজার 
কুস্থম ফোটে 

যখন আমায় ক'রল পাগল বিভোল মানস 

যখন আমার জাগলো হরব। 

অপুর্ব 
যখন তোমায় দেখিনি হে নাথ 

যখন তোমার জানিনি 

জেনেও যখন গবের তোমায় মানিনি 
তখনি হে হরি হৃদয় সপেছি চরণে 

শুধু ভূল ক'রে তোমায় না দিয়ে 

দিয়েছি এ জনে সে জনে 

এ জনে সে জনে এখানে সেখানে 

হেথায় হোথায় 

কন্মে নন্মে রূপে ও বর্ণে 

লালসা মায়ায় 

হৃদয় সপেছি যাহাতে 

আজ চেয়ে দেখি সে সব তুমি ষে 
তুলিয়া ল'য়েছ ছু'হাতে 



অপূর্ব ৩৭ 
পপ অসি পলা সর সপ ও জা ০ সী আস সা সপ ২৮৭ 

হে প্রিয় তোমার সুধাময় বাণী শুনিবার আগে শ্রবণে 

শুনেছি সে বাণী মনে মনে আর শুনেছি নিখিল ভূৰনে 

যখন তোমায় চিনিনি বন্ধু তখনি যে ভালো বেসেছি 

চক্ষে তোমায় দেখার আগে যে কাছেতে তোমার এসেছি 

আলাপের আগে ছজনে যে মোর! গৎ এর বাজনা বাজাণু 

চাদ না উঠিতে চাদ্নী এলে। যে দেহ না মিলিতে সাজাণু 
যখন তোমায় চিনেও দর্পে মানিতে চাহিনি কিছুতে 

তখন তুমি যে বোঝাতে আমায় নেমে এলে নিজে নীচুতে 

ওগো ক্ষমাময় ক্ষম বাচালতা! 

“আমি” তে মত্তা ছিনু উদ্ধতা 
ওগে। প্রিয়তম আজি সেই আমি 

মিশিয়া গিয়াছে তোমাতে 

দারুণ অহং মিশেছে তোমার 

অগাধ অতুল প্রেমাতে ! 

সাগরে যে মোরে মিশিতেই হবে 

কে জানিত প্রভু আগে তা? 

শিখর হইতে শিখরে ছুটেছি 

্মরিলে যে ব্যথা লাগে ত৷ ? 

কত না “উৎস হদেতে 

তটিনী তড়াগে নদেভে 

খাল বিল আর দীঘি সরসীতে 

মান অতিমান মদেতে ! 



৩৮ নবধণ 
শপ মা উল পপ 

তুমি শুধু নাথ মৃছ মধু হেসে ব 'সেছিলে আম! লাগিয়! 

ক্ষণেকের তরে হওনি শ্রাস্ত আমা তরে নিশি জাগিয়। 

আমি ও কেঁদেছি আমিও জেগেছি কত না বিরহ গাহিয়। 

শুধু বুঝি নাই কারে চাই আর কারে নাহি চাই চাহিয়া 
বাহিরের সাজে গঞ্যের লাজে চিনেও তোমারে মানিনি 

ভালোবেসে মনে জোর ক'রে মুখে সে কথা কিছুতে 

আনিনি 

দম্ভ আমার দর্প আমার গর্ব আমার ঘুচালে 

তোমার অশেব ভালবাস। ঢেলে 

তিলে তিলে সব মুছালে 

না বুঝে কেবল তোমার জিনিষ 

আন্ খানে দিন্থু ছড়ায়ে 
মধুর হাসিয়া তূমি যে সে সব 

আপনি নিয়েছ কুড়ায়ে ! 

পুতুল খেলায় বিণ রলে ডা আদর তোমায় ক'রেছি 

প্রথম জীবনে নিঠুর আঘাতে “তোমারি চরণে ঝ'রেছি 

জানার আগে ষে মিলন হয়েছে ঝড় না উঠিতে ডুবেছি 
উষার আগে ষে সূর্ধ্য হেরিন্ু বোঝার আগে যে ভেবেছি 

ম্দির ন| পিয়ে নেশায় মেতেছি ছুঃখ না পেয়ে কাদিন্ু 
কুঁড়ি না ফুটীতে ফল যে ধরেছে বন্দী মেলেনি বীধিনু 



অপূর্ব ৩৯ 

মানের আগে যে সেধেছ আমায় 

সখের আগে যেহাসালে 

ফুল ন1 ভুলিতে মালা যে গেঁথেছি 

তরী না মিলিতে ভাসালে 

বনে বনে আর মনে মনে মোরা 

হুজনার কথা শুনিন্তু 

তার ন। ছু ইতে বীণ! যে বাজিল 
তারা ন। ফুটিতে গুনিন্থ 

অতীত আগত অনাগত হরি 

তে+মার প্রেমেতে ছাওয়া যে 
জনমের আগে মরণের পরে 

তোমাপানে তরী বাওয়া ষে। 

বসস্ত 

বসম্ভত আজে যায়নি 

নাই ভালে! বাঁসো তাই ঝলে মন 

এখনে। তে! লয় পায়নি 

দেয়নে ক্কি সাড়া অন্তরে তোর 

আলি গুণ. গুণ, মধুপ বিভোর 

দখিণ. বাতাস তোর পানে সই 
এবার কি ফিরে চায়তি " 



শশী সীল শর সপ শপ শপ সপ জা পপি ০ সাপ আপাত সস 

নবঘন 

নিয়ে আয় বীণা বেঁধে নেন। গান 

সেধে নে লা সুর অধীর পরাণ, 

এ শোন্ আজে পাপিয়ার তান, 
থামেনি এখনে । থামেনি । 

তোল্ সখি তোল্ ধ.থি জাতি বেল 

অশোক বিথীর অঞ্চল চেল 

বকুল বনের প্রাণ উদ্বেল, 
চন্দ্র এখনে! নামেনি । 

মরকত বেদী-নীলার আসন 

প্রবাল খচিত ফোয়ারা ঝরণ, 
হীরক গ্রথিত স্তন্ত তোরণ 

ফুল দিয়ে হবে ঢাকৃতে। 

বিহার বিপিনে কমল শয়ন 

শিরীষ পুজ্প করিয়া চয়ন, 

ছেয়ে দে লে। যেন পারে প্রিজন 

মনোরম তনু রাখতে । 

এখনো যে সখি হয়নি রচণ 

মদির বিভল আখি শরাসণ, 

আনে মুগমদ আনো অঞ্জন 

চন্দন চারু আলতা । 

আনো মন্দ্রুর। আনো মুদঙ্গ 

* ছন্দ মেখল। নব বিভঙ্গ, 



বসস্ত 
এপস আস পপ পপি আপ পাশপাশি শপ শশীীীশাীপীপ শশী আপা পাপা পশমী 

জানন। ভূঙ্গ হারাবে রঙ্গ 

বসস্তড শেষ কাল্ তা £ 

কিন্কিণী আর কম্কণ করে 

লীল1 কমলক দোলা ছল ভলে 

ধরে রাখ. তাল নয়নে অধরে 

দিঠিতে মোহন কাষ়রে 

কুক্থম দোলায় মলয় অনিল 

চুমিৰে কপোল হাসিবে নিখিল 

নয়নে নয়নে হবে শুভ মিল 

চ্যুত নিকুঞ্ত ছায়রে ! 

এখনে! কোকিল থামায়নি গান 

রসাল পিয়ালে সুধার উজান, 
স্থুরভি মদির অলি করে পান 

এখনে। বিদায় গায়নি । 

বসম্ত আজে ষাক্সনি ! 



৪২ শবঘন 

তে 

গৌরব 

দনের কুটীর আধখানি চাল তাও উড়ে গেছে ঝড়ে 

ভূমে এক কোণে ছিন্ন বসনে কোনোমতে প্রাণ ধরে, 
স্বপন দেখে সে যেন সে রাজাধিরাজ 

কত হীরা মণি রতণ খচিত সাজ । 
টুটীলে স্বপন ভাবে সেই জন “ন্বপন ! মোহন বেশে 

মিথ্যা যদিও তবুও ইচ্ছ। নিমেষে পুরাল এসে” 

হে প্রভু তোমার দরশন কভু পাই বা না! পাই ধ্যানে 
দেখার বাসন। থাকে যেন মোর শয়নে স্বপনে জ্ঞানে, 

ভেঙ্গে! না স্বপন ফলের আশা না৷ করি 

ফুল নাই ফোটে মুকুলেই বদি ঝরি, 
ক্ষতি কিব। তায় দেখার বাসন। বুকে থাক্ স্ুনীরব 

ইচ্ছ! দিয়েছ এই তব দয়া এই মোর গৌরব 



বিহ্বল ৪৩ 

বিহ্বল 
কি জানি কেমন ক'রে 

মন ভুলালে 

যখন এ আকাশ আলো 

আমার চোখে 

চোখ বুলালে 
কি জানি কেমন ক'রে এ মন ভোলে 

যখন এ গাছের পাতায় শিশির দে!লে 

কি ষেন কিসের স্বপন 

চোখ ঢুলালে 

কি জানি কেমন ক'রে মন ভুলালে! 



5৪ নবঘন 
সপ সাসপাশ্প সপ শপ শা শত | এপ আস শর শে শত শপ | স্পা শা শা ৮ শশী শশী শশা শশী | তা ৩ িপিশাস্সি 

যেদিন আমি তোমার কাছে 

চেয়েছিালম কাজ 

ভাবি নাই তো সেদিন প্রভূ 
এমন হবে আজ 

তোমার কাজে তোমায় অ।াম 

কাছেই পাব দিবস যামী 

সেই লোভেতে প'রেছিলাম 

তোমার দাসীর সাজ । 

আজকে দেখি কাজের জালে 

জড়িয়ে গেছি নিজে 

ব্যাকুল হ”য়ে ছাড়াতে যাই 

নয়ন জলে ভিজে 

তোমার বসন উত্তরীয় 

মাল! তোমার রমণীয় 

কিছুই খুঁজে পাই ন। প্রিয় 

ছায়গো এ কি লাজ 

জান তে। কেবা জিগ্ধ মেঘে 

লুকিয়ে ভীষণ বাজ! 



বাজনা ৪৫ 

বাজ. ন। 

বেদনার রঙ দিয়ে আল্তা পরাব পায় 

মোহ শ্যামলিম। দিব জাখির পাতায় 

বিফল আশার ভারে 

গাঁথি বনফুল হাবে 

গলায় পরায়ে দিব হে প্রিয় গলায় 

উচ্বাস আবেগ মাখ। 

বিচিত্র বরণ পাখা 

করি দিব শিথ্চিড়! টাচ৪ মাথায় 

সব আকুলত৷ দিয়ে 

ঘুঙর গড়িব নিয়ে 

নুপুর বাজিবে পায় ছন্দ দোলায় 

আমার এ হিয়। খানি 

নিও তুমি বাশী মানি 
বাজায়ো যখন প্রাণ যা বাজতে চায় 



১০ 

শে আআ | পাপ ও পাপী পাস আস সস 

লবখন 
2 স্্ 

চেল! 

তোমার মাঝে মামায় আমি চিনবে 

আমায় দিয়ে তোমায় আমি কিন্বে। 

তোমার হাতের স্ষ্টি মাঝে 
তোমার প্রাণের স্পন্দ বাজে 

তাতেই আমি আমার এ প্রাণে বুঝবো 

ভূবন জোড় দৃষ্টি তোমার 
ভ্ঞাতেই দেখা দেখবে! আমার 

তোমার চোখেই তোমায় আমি খুঁজবে! 

তোমার রচা বাধন দিয়ে 

বধবো তোমায় বক্ষে নিয়ে 

তোমার প্রেমেই তোমায় আমি জিন্বে। 

তোমার মাঝে আমায় আমি চিনবো । 



কাঢার ফুল 9৭ 

কাটার ফুল 
ভুমি আমায় কাটার ব্যথায় 

ঘিরলে আগে 
তার পরেতো। গড়লে সেধায় ফুল 

পহ্কে আবাস তৈরী ক'রে 
সেই পুরীতে 

রচলে কমণ শোভার নাহি তুল ! 

এই বেদনার গরল রসে 

হ'রলে জীবন 

তারপরেতে বইলে স্ুধার ধার 

অপমানের অসীমেতে 

উঠলো! ফুটে 

বশের বাক আহা ! শোভা সার 

হঃখ দহুন নিপীড়নে 

উঠলো জ্বল্ন্ 

দীপ্ত আগুন সারা হৃদয়ময় 
সেই আনহৃতির হোমের টীকা 

হ'ল ভষণ 

বিভায় ভাতার লিখল তোমার, জয় 



৪৮ নববন 

তুমি আমায় সকল আশায় 

হতাশ করে 

সে সাধ আশা ক'রলে সখা ছাই 

তারপরেতে কশ্রলে সে ছাই 

বিভূতি যে 
তারেই নিয়ে এ বুক জুড়াই তাই 

লকাম কাজের মোহন মায়! 

ঘির্লে। যখন 
বিফলতার নিবিড় মেঘের ঘট! 

তারপরেতে আনলে চির 

হরষ তপন 

অকাম মনের উজল কিরণ ছট। 

কেয়ার বনে নাগের মেল? 
জুগিয়ে আগে 

রচলে তুমি আশ মাতানে। ফুল 

ডুবিয়ে জলে ক'রলে খেলা 

গভীর রাগে 

মিলালে ষে তারপরেতে কুল ! 



জাঁবন পথে ৪৯ 
শস্পপপাািপাশ শশী পাপী 

জীবন পথে 
স্মৃতির বোঝা বহিয়! 

চলিতে হবে সুদূর পথে 

বিরহ গান গাতিয়। 

চরণ যদি ন। চলে 

আশা সে যদি না ফলে 

গহন ঘন বিজন বনে 

স্মৃতির পানে চাহিয়া 

চলিতে হবে স্থদূর ঘূরে 
জীবন পথ বাহিয়া। 

হয়তো! উঠে ঝড় 

বন ও বনাস্তর 

উঠিবে কেঁপে, কাপিবে গুরু 

সুদ্বন নীলাম্বর 

হয়তো! তেমনি রাতে 

ভীষণ নিশিত ঘাতে 

স্মৃতির বোঝা আকড়ি বুকে 

মরিব পথের পর ! 



€ও নবধন 

স্পশপপপ শা শশা শত আতপ শপ | শপ 

হয়তো বকুল পুজে 
নয়তো! বাতাবী কুঙ্জে 

ন। হয় বিজন বেতস বিতানে 
না হয় নিমের তল 

রইব চির দ্বুমে 
ভোরের আলে' চুনে 

কৃষাণ এসে এ মুখ চেয়ে 
ফেল্বে চোখের জল 

নদীর কুলে ছাটে 
তমাল কদম বাটে 

কইবে যখন হাজার লোকে 
আমার মরণ কথা 

তখন তুমি এসে 
দেখবে ন। কি শেষে 

প্রেম কি তখন বুঝবেন মোর 
বাজবে না কি ব্যথা £ 

তখন রবির ছট! 
ক'রবে ম্বৃভের ঘট? 

অবাক্ হ"য়ে কৃষানী রবে চাহিয়া 
কেবলি আজি স্মৃতির বোঝা বহিয়া 

চলিতে হবে সুদূর দূরে 
মরণ গান গাহিয়। 



প্রার্থনা ৫১ 

প্রার্থন। 
যে মনোহরণ বরণ ক'রেছি 

ধরিতে দাও তা-ধারণ। 

যে অশেষ কাজ সাধিয়া লয়েছি 

সাধিতে তা দাও সাধনা 

যে ধরষ্গ নিণু মাথায় করিয়া 
রাখিতে তা দাও শকতি 

যে পুজা ল'য়েছি সকল খুঁজিয়া 

পুজিতে তা দাও ভকতি 

যে ত্যাগ বরিন্ু আপনার হাতে 

পারি যেন তাহা যাপিতে 

ধরে রেখো মোরে যদি পড়ি উ*লে 

যদি দেখো কভু কাপিতে ! 
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বিচিত্র €৫ 
১ আপ পপ ৯ এ এ সপ 

বিচিত্র 
আপনার মুখে আজ তোমার বয়ান 

হেরিনু সহসা 

শিহরি চমকে 

পরাণের প্রতি অণু ভরিল উদ্দাম 
উচ্ছাস পুলকে 

এ কি হেরি কার মুখ ? আমার না তার ? 

সুকুর করে কি আজ ছল অনিবার ? 

সেই মুখ সেই চোখ তেমনি চাহনি 

সেই তো করুণা মাখা অধর তেমনি 
আপনারে আপনি কি করিব প্রণাম ? 

কেমনে গৌর হ'ল রঙ তার শ্যাম ? 

চোখ যুছি ফের দেখি যদ ভ্রম হয় 

কই ভ্রম ? সেই মুখ-_এতে। ভূল নয় 

বিচিত্র আয়না ওগো কি কলা কুশল 

আমার এ মুখে দেখি সে মুখ কেবল ! 



৪৬ নবঘন 

লজ্জিত 
তুমি আমায় লভ্জা দিলে 

আমি তোমায় ভূলে ছিলেম 

তুমি আমায় ডেকে নিলে ! 

ঝলেছিলেম তোমায় আমি 

তেমন ভালো বাসিনা গো 

তোমায় আমি বুঝি না তাই 

তোমার কাছে আসিন1 গো 

শুনে তুমি হেসেছিলে 
ভুমি আমায় লজ্জা দিলে । 

চুপি চুপি কখন এলে 

বাধলে আমায় ছুহাঁত মেলে 

আভিমানের রাঙা আমার 

ড্রবিয়ে নিলে তোমার নীলে 

বলে মোরে ভালোবাসে। 

মনে মনে নিত্য আসে! 

লঙ্জ। দিয়ে ডুবিয়ে নিলে 

তোমার মাঝে তিলে তিলে 

ভুমি আমায় লঙ্জ। দিলে । 



গায়ের ছবি ৫৭ 
চস পপ পপ আপ পপ শিস শা শী আপস শপ সপ শপ শপ পা সপ পপ পপ সপ পা পদ 

গায়ের ছবি 
দেখতে না পাই তবুও মনে জাগছে সকলক্ষণ 

পেরিয়ে আমার এ ঘর এ ক্ষেত ছাড়িয়ে পলাশ বন 

আম বাগানের ডাইনে দিকে তালপুকুরের বাঁয়ে 

শিরীষ শালের ছাউনি দেওয়া শোভন কুনুম গায়ে 

ঘরটা তোমার ফুল বিদ্বানায় বেল বকুলের বুকে 
এক দেশেতে আছি ভু'জন এ মন ভরে সুখে 

তোমায় আমায় হয়নি দেখা বোধ হয় বছর ছুই 

ত| হ'কৃ--থাকে আমার ভালায় তোমার গোলাপ ধই ॥ 

একই পথে চ'ল্ছে মোদের নিত্য যাওয়া আস! 

এক নদীতে নাইতে নামি এক মাটীতত বাসা 

না হ'ক্ দেখ। তবুও পরে! কি রঙ চাদর খানি 

কোন কুন্ুমের কেশর রা ভাঁও ষে আমি জানি 
আমার শয়ন শিয়র হ'তে খেজুর গাছের ফাকে 

দৌঁখি তোমার ঘরের প্রদীপ ঘুম হারা এই আখে 
মনের কথ! চোখের দেখা হয়নি বহুকাল 

না হ'ক্ ছুয়ে ফুল তোল! বে একই গাছের ভাল 

তোমার আমার মধ্যে আছে |বধান মানার বেড়! 

তা হ'ক তোমার আঙ্গণ আমার মনের পীচিল ট্বেরা 



৫৮ নবধন 
পপ আপ | ৩ শপ সপ অসশ 

তোমার রসাল আগে ছুয়ে ভোর যে হেথা থামে 

ছুলিয়ে তোমার পিয়াল শাখা সন্ধ্যা হেথা নামে 

আগে তোমার বিছন! লুটে জ্যোছ ন। হেথা ভরে 

বাদল তোমার চরণ ধুয়ে ছণট্ দিয়ে যায় ঘরে 

আচম্ক। এই চমকে ওঠা একই ভাবের ঘোরে 

তোমার বুকের ধুকৃধুকুনি বাঁচায় হেথা মোরে 

যদিও তোমায় এড়িয়ে চলি নিত্য পাকি স'রে 

তবুও তোমার চাউনি সখ। মাছে আমায় ভ'রে 

তোমার গাছের নেবু ফুলের মিষ্টি মধু বত 

মধুপ এনে ক*রছে জড় হেথায় অবিরত 

জাম্গাছে মোর তাই দিযে যে গড়ছে তারা চাক্ 

তোমার ফুলের চুমায় ভরা মধুমাছির লাখ, 

তোমায় আমায় হয়নি দেখ। বোধ হয় বছর ছুই 

তা হক মোরা এক দেউলে নিত্য মাথা! নুই 

তুমি খন গাইতে ব'দ ফুলন্ নিমের ছায় 

কাণ পেতে তা শোনে শ্যামা দোয়েল পাপিয়ায় 

গানটা শিখে উড়ে আসে আনার কানন কোণে 

'আকন্দেরই বেড়া দেওয়! ধৃতরে! আতস বনে 

যেখানটাতে বসি আমি আধার ঝোপের আড়ে 

তোমার গাওয়। গান্টী আমায় শোনায় বারে বারে 

সাপ  ল ০ শাসিত শপ শা পা শপ শ 



গায়ের ছবি ৫৯ 
পপ শপ সি সপ চাপ শপ পপ ৯ জপ পপ ক পপ ৯৮ পপ শা শীল শা শপ | শপ সস পপ এ 

ন। হ"ক দেখ! এক স্বপনে চম্কে উঠি মোর! 

এক জননী জন্ম ভূমির কোল করেছি জোড়া 

স্টাম্লী আমার আদর পেয়ে হেথায় আসে ছুটে 

মাণকে বাছুর ছবেব। আমার খায়গো খুঁটে খুঁটে 
যেদিন সাঝে এক্ল! ফিরি ঘন বাশের বনে 
গ1 ছম্ ছম্ করে যখন তোমায় ভাবি মনে 

ঝড় মাতনে বাজ পতনে যখন কাঁপে বুক 

চক্ষু বুজে তখন আমি ভাবি তোমার মুখ 

কে জানে বা কেমন ক'রে অম্নি মেলে সাড়া 

প্রণাম ওগো দেবতা আমার আগার ঞ্বতারা ! 

তোমার পুজোর ধূপ অগ্ররু হেথায় আসে উড়ে 
তোমার বকুল মোদের ঝিলে পড়ছে ঝুরে ঝুরে 

তোমার পূজোর ফুলগুলি সব ঢেউতে আসে ভেসে 

আমি সে ফুল নিত্য তুলে জড়িয়ে রাখি কেশে 

তোমার ধ্যানের নিঝুম গাহন অর্থ্য আমার ভরে 

নিত্য পূজোর অঞ্জলী মোর তোমার তপে ঝরে 
তোমায় আমায় হয়নি দেখ! বোধ হয় বছর ছুই 

তা হক থাকে আমার ডালায় তোমার গোলাপ ফ'.ই। 



শপ সা সস এ 

(গাছ ) 
ঝর্ণ। ও ভাই ঝর্ণা গো। 

কোথায় থেকে-আস্ছে। কোথায় 

পাতলে ও ঘর কর্ণ গো ? 
তুহিন গল। শুভ্র ফেনায় 

গড়িয়ে চলো হীরের হার 

শ্যামল গিরির কণ্ঠে তাভ। 

মানায় আতা চমৎকার ! 

আমায় তুমি একট ছোয়া 

ছলিযে দিয়ে পালাও যে 

তা হবেন দোলাও যদি 

নিতেও হবে মালাও যে 

কিসের এত তাড়া তোমার 

চাওন' ফিরে একবারও ? 

দাওনা জবাব এক কথারও 

নাই কি কিছু বলবারও ? 
€ ঝর্ণা ) 

আছে আছে বলার আছে 

শোনে! অচিন ফুলের গাছ 
কিন্ত আমার সময় যে নাই 

“ ভাই এ ত্বরা গতির নাচ 



গাছ ও বরুণ ৬১ 

সাধ তে! ছিল মণির হারে 

সাজিয়ে দেবো তোমার ফুল 

হায় সখি মোর সময় কোথা! ? 

হায় মেলে না আমার কুল ! 

এই দ্যাখোন! আস্ছে ধেয়ে 

শিখর হ'তে উছাস্ ঢেউ 

সবতো! আমায় সইতে হবে 

বইতে যে আর নাইকো কেউ 

সদাই ভাবি একটু থামি 

আর পারি না চ*ল্তে যে 

হয় না থাম! জোরেই নামি 

পাইনা কথা ব'ল্তে যে 

তুমিতো সই থেমেই আছ 

চলার ব্যথা বুঝবে কি? 

আমি যখন রইব না আর 

তখন আমায় খুঁজবে কি? 

গাছ) 
খুজ বো তোমায় খুজ বে সখা 

খৌঁজাই আমার কন্ম যে 

আমার মাঝে কতই ব্যথা 

বুঝলে না তার মন্ম যে. 



৬২ নবঘন 
জিত পম ০৯ সপ সপ শপ সত সপ শপ সপ অপ শট আপ 

যাওয়ার বেগে যায় যে সবাই 

একুল। থাকি দাড়িয়ে গো 

কেউ দিয়ে যায় করুণ পরশ 

কেউ চ'লে যায় মাড়িয়ে গো 

এবার আমি উঠ.নু বেড়ে 

এই পাথরের মাঝখানে 

পাহাড় খাদের গ। বেধে এই 

তোমার পাশে কোন টানে 2 

ডালপাল। মোর প-ডছে নুয়ে 

তোমার পায়ের শুভ্রতায় 

হেলিয়ে পড়া এই দেহখান্ 

কাপছে তোমার পরশ বায় 

( ঝর্ণ। ) 

দারুণ বিধি মিলায় মোদের 

বুঝি না তার এ ছল যে 

হায় আমি যে নিত্য চলি 

তুমি সদাই অচল যে 

(গাছ ) 

দাড়াও তবে একটু খানি 
মুখের পানে চাওনা হে 

০ শা শন শা পর 



সপ জপ আপ | শাপ্প শশী শি পদ শা সপ 

গাছ ও ঝবুণ। ৬৩ 
পন পপ পা সস জাজ | সস সান শপ পপ সা সপ সি | পথ পান মদ 

মামার ফুলের ছ,একটী দল 

চিহ্ন ভেবে নাওন। হে 

একটু না হয় খিলম্ হবে 

এক পলকের বইতে। না 

পথ বেশী নয় এই তো। নদী 

দূর বেশী কই এই তো না! 

( ঝর্ণ। ) 
না, না, না, ন। এক লহুম। 

সময় আমার নাইকে। আর 

সরাও তোমার ডাল পাল। আর 

স্তবক স্তবক ফুলের ভার 

ভাবছ তুমি কাছেই নদী 

তা নয় সখী অনেক দূর 
নদীর পারে এ মহানদ 

তারপরে ফের সাগরপুর। 

(গাছ) 
থামো থামে! একটু থামে! 

ভালো ন1 হয় বেলোই না 

( ঝর্ণা ) 
না না, না, না, তুমিই নামো। 

আস্বে যদি এমোই ন! 



৬৪ লবথখন 
রর এপ পপ পি রা স  আ সপ দি শা পপ পি আআ আদ | আপ পপ 

€গাছ ) 

হায় আমি যে অচল সখা 

পারলে তবে নাম্বো তো ? 

( ঝর্ণ। ) 

সখী ! আমি সদাই চলি 

পারলে তবে থামবে তো! । 

ভোরের দীপ 
নিভিল সকল তার৷ 

পুবের আকাশ রাও! হয়ে এলো 
পাখীর দিয়েছে সাডা। 

গৃহকোণে দীপ লজ্জায় জান 

নিভি্জা কখন হবে অবলান 

মনে ভেবে চায় করুণ নয়ান 

ফেন দীন হীন পারা 
ভোরের শুভ্র আলোক পরশে 

সরমে. হ'ল সে সারা ! 



ভোরের দীপ ৬৫ 

আপন দৈন্য করিতে গোপন 

মরিয়! সে চায় রাখিতে জীবন 

প্রভাহীন ক্ষীণ মলিন আনন 

থর থর কাপে শিখা 

নির্মল নব উষার আলোক 

তরুলতা৷ তৃণে শিহরে পুলক 

আষ্টার নামে হ্যলোক ভূলোক 
গাহে জয় গান লিখা 

দীপ ভাবে মনে এত আমি হীন 

অহমিকা ভরে গর্ব নিলীন 

আমার শকতি আমাতে বিলীন 

ংমোহমদে হারা 

ফুৎকারে মোরে নিভাও ত্বরায় 

গৃহবাসী আপনার! | 



ভু নবঘন 
সপ পা আও তল পাশপাশি শশী এ সম মম সরস এপস শি জন অং সপ পাপা ওপার 

স্বপ্রকাশ 
গোপনে বুকের মাঝে 

যা রহিল ঢাকা 

যা সমুখে ভয়ে লাজে 

হল নাক রাখ। 

সেই স্থগোপন ব্যথ। হ'ল ক্ষয্ন হীন 
হল যে তা নিখিলের 

বেদনায় রাভ। 

অনন্ত বিশ্বের যেন 

হঃখ বুক ভাঙ্গা 

অখিল ক্রন্দনে তাই রোদন বিলীন 

সীমায় এ ভালবাসা 
বাধা যে ষায় ন। 

আপন। ভূলিতে সেথা 

পথ যেপায় ন। 

তাই সে যে বিশ্বে ফোটে, হয়নি ঝা বল। 
দেখি তাই স্ুশোভন 
রেখা ছন্দ গীতে 

বিচিত্র বরণে রূপে 

ভাষায় ছবিতে-__ 

“স্বপ্রকাশ : নজ মহিমায় অচঞ্চলা । 



০০০ 

অবুঝ তপু 

শী সপ | শ পপ সপ পপর সস সত পপ জপ ০ 

অবুঝ 
বুঝতে নারি কথার মানে পুঁথির মানে অত 
কিসের থেকে কি ফল আনে নজির শত শত 

কেমন ক'রে নূধ্য ঘুরে ভুবন তারা চলে 

কে ছিল রাজ কোন সে পুরে কেইবা নিল বলে 

কেবল বুঝি সূর্য্য তাঁরা ধরার হাসিখানি 

তাদের চাওয়ার ভঙ্গিটুকু তাদের নীরব বাণী 

কেন যে আর কিসের টানে বুষ্টি ধার ঝরে 
কেমন ক'রে তড়িৎ হানে জলদ আকাশ ভরে 

কোথায় কত সিন্ধু নদী নাইকো জানা বোঝা 
কোথায় কি দ্বীপ “কেনই”, “যদি*কেইব। কাহার প্রজ। 

সিন্ধু নদী উপত্যক। দেশ বিদেশের গায় 
আছে তাহার পায়ের চেন! কায়ের নীলীমায় 

কেন যে এ গাছটা বাড়ে ফুলটি ওঠে ফুটে 
হায় জানি না কিসের ভারে আবার পড়ে টুটে 

কেবল জানি তাদের বুকেরু অলেখ ইতিহাস 

গভীর রাতে নিজন প্রাতে শোনায় বারোমাস 

কেবল বোঝা! আছে আমার তাদের কথাগুলি 

আমার সাথে নিত্য তাদের হয় ঘে কোলাকাজ 



৬৮ নবঘন 
পপ পপ পর পপ আপ চে 7 পাশা পে লা শে আস 

কোথায় কিসের যুদ্ধ হ'ল কোন্ সে তারিখ, সনে 

তা জানিনা কেবল জানি তার্দের মনে মনে 

হার! বীরের, জেতা বীরের, মর। বীরের প্রাণ 

বাঁচা বীরের, অচিন্ বীরের মর্নে ফেরা গান 

বাজে আমার বুকের মাঝে বাজে খেলায় কাজে 

সবার ঘ্বণাঁর পাত্র ভীরু, সেও যে মনে বাজে 

ঢেউ খেলিয়ে মেঘের কোলে এই যে গিরিরাজি 

কখন কাপে কখন দোলে জানিনা তাও আজি 

কোথায় যে শেষ কোথায় স্থরু কত যে তার মাপ 

জানিন। তার অঙ্ক নিবেশ জানিন' উত্তাপ 

কেবল জানি তাদের খেল। খেলে প্রভাত রাতে 

বেড়িয়ে বেড়াই তাদের সাথে জড়িয়ে হাতে হাতে 

কোথায় আছে কত যে ধাম জানিনে তার নাম 

কোথায় মেলে রতন মণি জানিনা তার দাম 

কোন গাছটা কি নাম ধরে,কোন নামটা ঠিক্ 

কোনটা পচিম্, কোনটা ব৷ পৃব$ কোনটা দখিণ, দিক্ 
বুঝিনা তাও কেবল বুঝি তাদের অন্ুভব 

তাদের হাস। তাদেয় কাদা তাদের কলরব 



পি পর সা পরশপ্পীসি শাল পাপ আদ | পাপী শা সপ শা সপ 

অবুঝ ৬৪৯ 
শপ প। শ পাপী ০ জাপা শপিশীট তি পপি সপ সস পপ জাপা 

কোন দিকেতে উজান বহে কোন দিকেতে ভ'ট। 

কেমন ক'রে ক্ষণ প্রভা ঘরের আলোয় অট। 

কেমন ক'রে পাগল প্রপাত উত্স নিঝর বাঁধি 

তৈরী হ'ল রথের গতি শক্তি বেগের আদি 

না জানি তা কেবল জানি নিজন নদীর পটে 

আছে তোমার প্রাণের আবেগ উথ.লে পড়ে তটে 

হায় জানিনা কেমন করে নতুন পাতার লাল 

হরেক রডের স্থবেশ ধরে প্রজাপতির পাল 

বাতাস উদাস কেমন ক'রে পড়ল কলের ফাদে 

ন1! জানি সে কেমন কথ। কইল আখর ছাদে 

কিন্ত জানি এ চুল আচল উড়িয়ে ইসারায় 
বাতাস আমায় যে সব কথ! নিত্য কয়ে যায় 

কেমন ক'রে জন্মে পাহাড় কেমন ক'রে নদী 

কেমন ক"রে দিন রাত্তির হচ্ছে নিরবধি 

এ সব আমি জানিনা হায় কেবল জানি তার! 

তাদের যত মনের কথা শ্েনায় প্রিয়র পার! 

ছুঃখ সুখের সব কাহিনী সকল কী হাস। 

জানায় তাদের প্রেমবাহিনী লতায় পাতায় ভাস! ! 



থু নবঘন 
সস তত পল পপ ল্য শা পাপা কিশমিশ 

কাছের বাধ। 

কাছে যাবার সহজ পথে 

কাটার বেড়া 

না জানি সে কতই সুদূর 

যে পথ ঘেরা 

দূরের পথে শিরীষ মুকুল 

দোলন চাপা! 

বিছায় ছায়। আমর নিচুল 

অনিল কাপা! 

কাছের পথে কেবল কাটা 

কেবল ছখ. 

বেদনামক়্ জ্বালার ব্যথা 

কাদায় বুক 

ভাসাম্ম অচল নয়ন অঝোর 

আপন হাতে -- 

__ছ্ুচাও কাটা, ওগো কঠোর 

নিশীথ রাতে 

মন্ত্রে তোমার উঠবে কাট! 

ফুটবে ফুল 
মরুসভভূতে বওগো সাগর 

আোঁতেষ কুল। 



কবিতা ৭১ 

কবিতা 
কবিতা ! 

সেযেকি কেমনে ওগে। 

বলিব আমি তা ? 

সে যে কবিতাই 

ষাহা আমি দিতে পারি নাই 

তার মাঝে তাই দিয়ে যাই 

যত ছুঃখ যত সুখ 

উচ্ছসিত সারাবুক 
উদ্দাম বাসন। কত 

সোণার স্বপণ শত 

কত কান্না কত হাসি 

মান অভিমান রাশি 

সে মোর কবিতা ! 

ছায়াময় স্বপ্রলোক চিরবাঞ্ছিতা ৷ 

কবিতা যে ফুটেওঠে বিশ্ব চরাচরে 

নয় শুধুপ্রাণে 

হ্যলোক ভূলোক ভরি বিচিত্র আখরে 

অভিনব গানে 

প্রাণথেকে জন্মনিয়ে ভরে আপনায় 

সীমাহীন সুবিশাল বিশ্বেরকায়ায় « 



২ নবহন 
8০ ৮ জারা নস শি পু ০০০ 

তাই সে যে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে হেথা 

নদী হয়েবয়েযষায় সেথা 

উৎস হ"য়ে ঝরে শতধারে 

কখন বা বরষার নবমেঘ ভারে 

কখন ব। মাধবী যামিণী 

কতৃগাঢ় অন্ধকার কভুবা দামিণী 

ওগো সে যে বিশ্বে ফোটে ফোটে প্রাণ প্রাণে 

আমারি প্রাণের নিধি হেরি সব খানে 

শ্স্০ শপ শপ শপ শা রেস সপ ৬০০০৮ পাপ 

কবিতার কোথা পাবো তুল 

যতকিছু জীবনের বেদন1 বিভূল 
সব দিয়ে রচি ওগো যা 

উচিৎ কি দোষ তার খোঁজা ? 

কে বুঝিবে বোঝাবো ব। কারে 

গাথিয়াছি কত অশ্রুহারে 

আকিয়াছি মুরতি কাহার 

নিত্য অনিবার । 

রচনায় নিপুণত। প্রয়োগ প্রকাশ 

নীতী আর লক্ষ্য তার কুশল প্রয়াষ 

তাইনিয়ে মাপ কাঠি ওঠে প্রতিদিন, 
“মাপ তাঁর চিরমনির্দেশ সে যে নামহীন 



কাঁবতা ৭৩ 

প্রাণ নিডাড়িয়। সে যে নেয় তার প্রাণ 

রক্ত হ'য়ে রঙতারে করে বরূপবাণ 

বিরহ রজনীগুলি কান্না মুকুতায় 

ভূষণ রূপেতে তার অঙ্গে শোভাপায় 

হায় ভার সুসৌরভ কিরণ নিকর 
কলঙ্ছে ছড়ায়ে পড়ে দিক্ দিগন্তর 

তাইতার একনাম আছে ভালবাসা 

সে যে সব্বনাশ। ! 

প্রার্থন। 
হে অনস্ত অদ্বিতীয় অনাদি ঈশ্বর 

ওহে কুষ্ট প্রাণারাম ! শ্যামল সুন্দর ! 
অতি ক্ষুদ্র এ অন্তরে এক্ষুদ্র হিয়ায় 

আসিয়। দাড়াতে হবে তবু যে তোমায় 

এই ক্ষুদ্র জ্ঞান আর অজ্ঞানের কাজে 

মোর এই ছোট ঘরে পরিজন মাঝে 

আমার শেকালি বনে গোলাপ বাগানে 

বিহার করিতে হবে নিভৃত বিতানে 

আনিতে হবে ষে প্রভু এই মর চোখে 

জ্যোতিন্ময় চিদাভাস চিন্ময়, আলোকে 

সপ শপ এস শা পদ | শে শিপ | তি | শপ শপািসপাশপ সপ পা 



শ6 নবঘন 
পপ এ স্রা্া_ হ৪১০ প্ শির প  প সপ সা 

হে অসীম ! আমার এ সীমার পাওয়ায় 

পেতে দিতে হবে যে গো! নিয়ত তোমায় 

ভালবাসা ভর! এই চোখের দেখায় 

দেখা দিতে হবে যে গো রেখায় রেখায় 

&াড়াতে হবে বে প্রভু মিলন ত্বপনে 

আমার প্ররিক্ষর সনে গভীর গোপনে 

নহিলে কেমনে পাবো তোমার চরণ 

আমি যে গে। বড় ক্ষুদ্র দীন অভাজন 

অহ্ুযোগ 

আবরযদি নাহি আসে 

গান তবে কেন দিলে ? 

স্বর ষদি নাহি ভাসে 

কথা তবে কেন মিলে? 

ভাবে কেন ভরে বুক 

যদি রব চির মূক 

নিখিলের বীনা তবে 

কেন বাজে এ নীরবে 
কেন তবে উৎসবে 

আমি ডাকিয়া নিলে ? 



অন্কষোগ ৭৫ 
পা সস পপ অপ লস | সপ শপ পাশা উপ শামী পা সপ পপ সী 

কেন তবে উচ্ছাসে 
প্রাণ চায় নীলাকাশে 
তরু লতা তৃণে ফুলে 
মন কেন উঠে ছুলে 
কেন তবে চোখ তুলে 

ভাবে মোরে ছেয়েছিলে ? 

দ্ে্পলহ্ু ভিল্রোএ্রান্লে 

ছিলে বন্ধু সবাকার দীন ছুঃখী কোলে পেতো ঠাই 
ওঠে আজ হাহাকার ! নাই তুমি নাই তুমি নাই 

মধ্যমণি সম ছিলে জননীর কষ্টের স্কুষণ 
বক্ষেরি নিধি ছিলে চিত্তের ছিলে হে রঞ্জন 

ছিলে প্রভা ভারতের বৈভব ও গৌরব কায়! 

প্রতাপ শিবাজী রাজ পূর্থীর আত্মার ছায়া 

দেশ প্রেম হ'ল বাণ ত্যাগ তায় হ'য়েছিল শর 

লক্ষ্য জননীর মান স্বাধীনতা স্বরাজ সমর 

বর্ম ভূমি প'রেছিলে ক্ষমা আর অহিংসায় গড়া 

শব্ভেদী শক্তিশেল কম্মযোগে পড়েছিল ধরা 

অক্রাস্ত ক্ষান্ত বীর যুঝেছিলে কত বারোমাস 

দিয়ে স্বার্থ দিয়ে প্রাণ দিয়ে রক্ত প্রতিটার্নিংশ্বাস 



৭৬ নবঘন 
শা সপ শি সত পাপ পাপী শ শাপশিসসপ সপ সপ আচ পপসপ স্পা শপ শা | পর | আপি শসা 

অম্লান অ্জেয় চির ! হে বিজয়ী বীরেন্দ্র অমর 
সম্মুখ সমরে হত; খোলে দ্বার অপ্সর কিন্নর 

অমরাবতীর আজ ! তোরণে তোরণে মাল। শ্বক 

পন্মরাগ নীলকান্ত পারিজাত মন্দার স্তবক 

৮  উত্্বশীর ওঠে হাস নুপুর নিক্কণে অবিরাম 
দোলে বানু, কঙ্কণের শিঞ্জন ওঠে প্রাণারাম 

মৃদঙ্গ সেতার €বেণু মঞ্জীর ও ন্দুরা কত 
বাজে নারদের বীণা “জয় জয়” গুঞ্জন রত 

রস্ভা তিলোত্তমা গায় স্তব্ধ স্থখে নন্দন-_ঈশ্বর 

কান্তি জয়ন্ত মেন। নেয় তোম! করিয়া আদর 

বিজয় কেতন ওড়ে দিকে দিকে হাসে স্ুরগণ 

বাজে শাখ দেয় হুলু স্থুর নারী যত পুরজন ! 

স্বাগত ! স্বাগত ! বীর বাঙ্গালার, ভারত রতন 

মোছ শ্রান্তি, দাও ক্ষান্তি, নবকাস্তি লভুক্ জীবন 

নন্দনের এ আহ্বান বুঝি,তব যায় নাক কাণে 

ফিরে ফিরে মর্ত্যে চাও ছুখিণী এ জননীর পানে 

ঝরে লোর অনিবার দেশমাতা কাদে মহাশোকে 

অমর/র সুখশোভ। দেখে। তাই উপেক্ষার চোখে 



দেশবন্ধু তিরোধানে 

দেহদিলে পণ লাগি জিনিবারে বিরোধ-বিদ্বেষ 

হ'ল আজ গলাগলি-দলাদলি হ'ল যে নিঃশ্বেষ 
মিলনের মহাসেতু রচে আজি তোমার প্রয়াণ 

স্বার্থহীন প্রেম আর অনাবিল আত্মা-হুতি-দান 

এ আহুতি ধন্য হ”কু এ অনল হ'ক্ অনির্বাণ 

জোগাবে সমিধ তায় নব নব বীর গরীয়ান্ 

ছিলে এক হও শত শত চিত্ত রঞ্জন দাশ 

সমুভ্ভূত যজ্ঞমাঝে ভারতের মুক্তির আশ্বাস 

কাদে আজি তরুলত। কাদে আজি জাহ্বীর জল 

আজিকার ঞ্বি ষেন ক্ষোভে রাড বিষাদ বিকল 

লাখো লাখে! নরনারী শিশু যুব! প্রবীণ নবীন 
নগ্নপদে পথে পথে কেঁদে কেদে ফেরে দীন হীন 

কোথাও যে ফাক্ নাই ধরেনাক পথে বুঝি আর 

ভেঙ্গে পড়ে গৃহছাদ বাতায়ন প্রাচীর প্রাকার 

ষেন বিশ্বরূপ ধ'রে মুক্তিমান্ বিশ্বরাজ-আজ 

সম্মান দেখাতে বীরে জনপদে সহত্রের মাঝ 

স্থুরেন্দ্র বরিয়া লয় সসম্মানে আত্মা স্থমহান্ 

তার চেয়ে পেলো গ্রাণ হত দেহ নশ্বর অপ্রাণ-_ 

কোটী কোটা ইন্দ্র ধারে দিবানিশি বন্দে জুড়িকর 

তিনি এসে দাড়ায়ে যে রাজপথে জুড়িয়া নগর ! 



তামর 

(দেশ বন্ধুর তিরোধানে ) 

সাজেনা যে আর বল নাই নাই 

নিয্ুত যখন দরশ মেলে 

নয় অবশেব অঙ্গার ছণই 

চিতার আগুণে যা এলে ফেলে 

গঙ্গার সাথে বঙ্গেয় ঘেরি 

করুণ। ধারায় বহিয্ব যান্ 

নম্মদা ইরা সিন্ধু কাবেরী 
তমস। বিঘোষে বিজয় গান 

হিমান্রি সাথে মেঘভেদী আশে 

ভারতের বুকে ফেরেন তিনি 
মন্দাকিণীর পীষ,ষ নিশাসে 

সাগর গীতীতে সে গান চিনি 

রক্তের সাথে ধমণী শিরায় 

তরুণ হৃদয়ে বেড়ান্ নেচে 

শৌধ্যে সাহসে হিয়ায় হিয়ায় 
উঠেছেন আজ আাবার বেঁচে 

বৃন্দধাবনের সুর মাাযু 

*“* বেজে ধেজে তিনি ফেরেন কাণে 



যর ৭৯ 

কাণের অতীত যে কাণ সেথায় 

সবার চিন্তে সবার প্রাণে । 

কণ! 
আমি আজ ফুরিয়ে গেছে 

তোমার মাঝে 

ভুমি আর তোমারই যে 

কেবল বাজে 

প্রভূ হে আজকে আমায় 

মণিরতন নাই কিছু আর 

শুন্য হ'য়ে দাড়িয়েছি এই 
বিস্ত সাজে 

আছে আজ আমার খালি 

শুধু য। অযশ গালি 

সেই টুকু নাথ বই হে বুকে 
পুলক লাজে ! 



৮০ নবঘন 

(১) 

ঝুর্ ঝুর্, ঝির্ বির্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ 
বম্ ঝম্, ঝিম্ ঝিম্ তর্ তর্ তর্ 

ছুরু দুরু গুরু গুরু হিয়া থর্ থর্ 

থম্থমে ছুস্নয়নে ধার! দর্ দর 
তুর্ ভূর বাসভর! কেয়ার কেশর 

ফুর্ ফুর্ দল তার সয়নাক ভর্ 

তুল্ তুল্ ছুল্ হুল, 
গুল, বেল নীল ফুল 

বিকচ কর্দম 

ভিজেবায় হু হু উন্ছ 

করে হায় মুন্ছ মুন্ছ, 
মুল নরম 

ঝর্ ঝর বর্ ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ, 
ছ'জনার কান্নার নব-অভিরূপ ! 

€ ২ ) 

মেঘে মেঘে এ এ উডে আসে 

"* আসে আসে অবসে গে। 



শ্রাবণ ৮১ 

নীরদ নব সজল শ্যামল 

গহন ঘনাকাশে গো 

পাগল-কেতকী সুরভি 

মাতাল মহুয়া করবী 

মরমে সরমে কদমে তাহারি 

শিউরাণো তন্থ ভাসে গে 

বাদর বাহারি বাতাসে 

চাদর তাহারি পাতাসে 

মনে পড়ে ঘন শাঙন মিলন 

মোহন ফুল বাসে গে। 

(৩ ) 

এসো অভিনব, এসে! সুন্দর, 

দেয়া-চম্কানো ঘন অন্বর ! 

এসো হে আধাঁঢ--মোহন সজল 
মেহুর মধুর শীতল শ্যামল--- 

হে বরঘণ 



৮২ নবধন 

এসো-_গাঢ় কালো চিকুর তিমির, 
ঝর ঝর ঝর এ বারি অধীর 
ওগো! মেঘদূত ! মনোরম মায়! ! 

এসে! ছায়াবাঁজী, এসে! ধূপছায়, 
হে গরজন 

০ পা সপলেিস 

এসে ভিজা পথ, ভিজ পল্লব, 

বিকচ কদম, কেয়া সৌরভ ! 

উড়ে-আসা! ফুল, টাপায় সুবাস, 

পথেতে বিছানো বকুল উদাস ! 
বিজন বন 

ওগে। মৃহু দীপ, কুঞ্জ কুটীর ! 

জ্যোস্স। নিবিড়, শ্যাম তরুশির 

বাদল-নিলীন, মেঘ বিমলিন 

চাদ এসো, এসো নয়ন নলিন! 

নিরঞ্রন ! 

মালার পরাগ সুরভি ছাওয়া 

ওগে। ৰনপথ, কাঁনন-হা ওয়া ! 

এসে। শোনা-গান ! মালতী-বিতান ! 

এসে! নবমেঘ, শাস্তি-শিথান 

হে ৰষোহন ! 



আবণ ৮৩ 

06৪ ) 

আবণ এসেছে ফিরে 

কাননের তীরে তীরে 

এসেছে আকাশ ঘিরে 

এলে! আখি নীহারে 

কি পাগল এ বদল 

উচ্ছল চঞ্চল 

সফল কর গো তারে 

নীপবন বিহারে 

দেয়! হানা ঘন পথে 

দেখ! যায় মনোরথে 

যায় অভিসারিনীর। 

মানস যমুন। তীর 

তাদের সে কালো চুল 

জড়ানো বকুল ফুল 

গলায় রয়েছে মালা 

চাপ। আর মালতীর 

কাহার হলনা বাওয়। 

হস্লন। সে গান গাওয়া! 



নবঘন 
৭ রস সপ || সস 

পড়ে আছে নীল সাড়ী 

কেয়ারেণু মাখারে 

পড়ে আছে আয়োজন 

কুঙ্কুম চন্দন 

পড়ে মাল! চামেলীর 

আখি নীর আকারে ! 

(&€ ) 

গহন শ্রাবণ রাতি 

কখন নিবেছে বাতি 

কখন থেমেছে পথ চল। 

তবু কেন মনে হয় 

আসে যায় পথময় 

কে নিদয় করে হায় ছল! 

থমকি প্লাড়ায় দ্বারে 

গান তার বারে বারে 

ভেসে আসে উদ্দাম 

ঝর ঝর বারি ধারে 

আসে কাদ। আসে হাঁসি 

আসে তার কথ! রাশি 

চাদরের ওড়া তাও আসে 



শ্রাবণ ৮৫ 
রিচা এ পর পপ সা ভা শপ পল 

আসে মালা খস! ফুল 
চাহনি সে সব্যাকুল 

আসে তার সব কিছু পাশে 

আসে তার রাখী খানি 

তবুতো না মেলে পাণি 

আসে মাল! কই তবু গল 

অবাক্ যে 'এ কেমন 

বোঝেনা অবোধ মন 

এমনে কি কথা তার বলা 

কখন থেমেছে পথ চলা 

( ৬) 

তোমার ডাকার উন্মাদনায় 

মেঘশ্বেদনায় প্রাণ রেডে যায় 

সেই ডাকাতে গভীর নিশায় 
চমকে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় 

তোমার ডাকার সেই ইসারায় 

আমার দীছ্ট্রর ছই কিনারায় 
মালতী আর বকুল ভরায় 

আবণ পাগল স্ববাল বায় 
১ 



শবঘন 
পাপা পা সর স্পা উদ পভ আস সপ পপ শপ সস 

যোগ 

তোমার সাথে সেথায় হ'ল যোগ 

যেথায় প্রেমের গভীরতায় 

হারিয়ে গেছে ভোগ 

তোমার সাথে সেথায় আমার মিল 

তোমার আমার প্র্রেমে যেথায় 

ভাস্্লো। এ নিখিল 

সেই খানেতে তুমি আমার হলে 
সবার মাঝে যখন আমি 

আমায় দিলাম দ'লে 

সেদিন আমার পাওয়া! তোমার কায। 

ছোবে আমার কান্না যেদিন 

তোমার চরণ ছাক্। 

আমার বাণী মিললো তোমার মিলে 

চাওয়ার আগে যেদিন তুমি 
আপনি আমায় নিলে 

তোমার স্থরে তখনে আমার গান 

হ'য়ে যখন মনের মাঙ্গুব 

জুডাও জগৎ প্রাণ ! 
চা 



৮৮৭ নিমগাছ 

নিম্গাছ 

বিশাল ও নিম্ হাওয়াম মাতা 

চিকণ চারু জাফ.রী পাতা 

তার ফাকে এ চাদ দেখা যায় 

মাণিক গল। জ্যোৎতা ধারায় 

আকাশ সখার নীল জামিয়ার 

তায উজ্জল চুম্কী তারার 

ফিণিক্ ফোট। ফটীক্ মণি 
হার হয়ে এ বয় সুধা ধার। 

হাত বাড়িয়ে আমার পানে 

নিম্ সাথী মোর ভাকৃছে গানে 
চপল উতল পুস্প পাতা 
গাইছে বিলাপ প্রলাপ ষা*তা? 
বিশাল ও নিম্ হাওয়ায় মাতা। 

চিকণ চারু জাফ-রী পাতা । 
ফিণিক্ ফোন্টা ফটীক মণি 

হায় হয়ে এ বয় আুধাধার ॥ 



৮৮ শবঘন 
রন ৯ মর প্র পর পপ লস সা 

সৃষ্টি ও প্রলয় 
তোমার কাছে আমার ক্ষম। 

নিত্য নিরস্তর 

জনম জনম কল্প কোটী 

অপরাধের পর 

ক্ষমা তোমার ভূবন জোড়ি। 

বয় যে অনিল গন্ধ মোড। 

ওঠে যে চাদ জুড়ায় ধরা 

হাসায় রবির কর 

আমাম তুমি দ1ও যে সাজা 

যুগে যুগে হে মোর রাজা 

দণ্ড বিষম ! দেখ তে'না পাই 
ওমুখ সুন্দর ! 

ক্ষমায় তোমার স্পি দোলে 

সাজার মাঝে প্রলয় কোলে 

ছুই সাগরে পার সে চলে 

যাহার তুমি বর 

তোমার কাছে আমার ক্ষমা! 

নিত্য নিরস্তর ! 

আর কপি 



জ্যোত্কআায় ৮৯ 

জ্যোৎন্নার 

চাদের আলোয় ভূবন ভূলোয় 

শুধু ঘুম ভূলেছে ঘ্ুম-বাগানে 
নয়ন পাত 

ওগে। ঘুমায় ধরা ফটিক আলোয় 
আমার শুধু মন না মানে 

না যায় বাত 

সবুজ ঘাসে রূপায় ভাসে 

কাহার ছায়া? 

নীল আকাশে ফুলের বাসে 

কিসের মায়া £ 

াদিনী সিনখন্, ফুল গায় গান 

যেন কার আসারি আশ. মরমে 

জড়ায় হাত 

তৃণেরি শয়ান, নয্ানে নয়ান 

ভাব দেয়ালায় ছায় সরমে 

আখির পাত । 
১৭ বি, 



১ নবঘন 

সীম! ও ভূম! 
বিশ্বজগৎ জাগবে কবে 

আমার ছোট ঘরে ? 

অসীম আকাশ নাম্বে কৰে 
সীমার নয়ন পরে ? 

অসংখ্য ওই তারার মেলা 

জ্বল্কে সে কোন সন্ধ্যাবেল৷ 
আমার ঘরের একটা তারায় 
জ্বাল্বে তার্দের খেলা ? 

ধরবে কবে ছোট্র এ বুক 
জগতের এই অনস্ত সুখ 

কবে আমার কাদার সাথে 

কাদবে বধির মুক ? 

কবে আমার গানের দোল। 

একটা কথা হৃদয় খোলা 

হুলিয়ে দেবে অখিল পরাণ 

রণ করবে আপন ভোলা! £ 



আকাঙ্া ৯১ 
০ সপ শা শা শীত নপ রি সপ এ সা? পপ আপস 

কবে আমার একটা গানে 

নিখিল গীতী জাগবে প্রাণে ! 
কোন লগনে বাজবে বীণা 

বিশ্ব বাণার তাণে ? 

কবে আমার একশতদল 

হবে হাজার লক্ষ্য কমল 

কবে আমার খদ কুড়া সে 

ভ'রবে সুধা সরে ? 

অসীম আকাশ নামবে কবে 

সীমার নয়ন পরে ? 

আকাখ। 
স্থখের মত নয় প্রিয়তম সুখের মত নয় 

ছুখের মত ব্যথার মত থেকো পরাণ ময় 

ফুলের মত আল্্গোছে নয় কাটার মত বিধে 
থেকে। আমার বুকের মাঝে থেকো আমার হৃদে 

মলয় সম নয় হে সথ% ঝড়ের মত এসে 
টাদ্নী রাতের জ্যোন্সাতে নয় ঝিলিক্ মেরে হেসো 

ব্যামল ঘন জিগ্ধ সরস শীতল ছায়ায় নয় 
'তপন সম তীব্র হ'য়ে থেকো' জীবন ময়ী* 



৯২ নবঘন 

চাই না শুধুই স্বপন সম তরল ভাসা ভাসা 

আব. ছায়া আর আল্গোছেতে ক্ষণিক যাওয়! আসা 

তীত্র হয়ে তীক্ষু হ'য়ে দারুণ হ'য়ে এসে 

মৃত্যু সম নিবিড় ক'রে আমায় ভালোবেসো 

অলঙ্কার 
মুক্তা প্রবাল পান্না হীর। ইন্দ্র নীলের প্রভা 

ছড়িয়ে দিলে এই নিখিলে নীলাম্বরীর শোভা 

মানস-প্রতিম সাজিয়ে দিলে ভূবন-মোহন সাজে 

ইন্ু অমল শ্বেত শতদল লুকায় আনন লাজে 
স্তব্ধ হ'ল বিশ্ব ভূবন মুগ্ধ অখিল মন 

শ্রদ্ধ। পুলক বিস্ময়েত আকুল অনুক্ষণ 
তবু ও কবি মিলন-সুখের অশ্রু যেথায় ভরে 

অমূল্য সেই অলঙ্কারে সবার হৃদয় হরো৷ 

সবার সের! সাজ সে যে এ যুগল আখি ভরে 

ঠাপার বনে বিজন কোণে যা! ওই অঝোর ঝরে 

বকুল বেলা আইভি এলা 'মার্শানীলের বোকে 

মল্লি'মাল যুঁথির বাল! সুর্মা কাজল চোখে 

বধূর পায়ে নুপুর দিলে গোলাপ দিলে গালে 

শ্বেত কঁরবীর মুকুর্ট দিলে কৃষ্ট অলক জালে 



আস! ৯৩ 
২০২ পপ সপ এ সস ০৮ 

পদ্মরাগের বলয় হার ও কোহিনুরের তাজ 
সাজ. লে! ভারী মধ্যে তারি তরবারির লাজ 
সব তোমাদের ধন্য হ'ল অবাক্ জল-স্থল 

সাজের সেরা সাজ তবু যে একটু চোখের জল 
একটু খানি অশ্রু বারি মিলন-সমুচ্ছল 
সকল সাজ। সাজিয়ে দিয়ে রইল সমুজ্জল 

আস। 

কখন তুমি আসো? 

স্বপন মাঝে ভাপো ? 

একটু খানি চাদ্ূনী যখন 

জড়িয়ে থাকে শয়ন তখন 

বেল চামিলীর গন্ধ নিয়ে 

খোপ। আমার এলিয়ে দিয়ে 

মলয় যখন বয় 

গোলাপ চাপ। ধুই কামিনী 

ফুল্প,ফুটে রয় 

যখন গভীর আধার রাতে 
১) 

নয়ন বারি নয়ন পাতে 



৮৪ নবঘন 

শ্রাবণ ঘন অঝোর ঝরে 

কদম কেয়া উড়ায় ঝড়ে 

বকুল বাধে গন্ধে তারি 

ঘরের বাতাস হয় যে ভারি 

চিকৃর তিমির গাড় 

তখন ভূমি গোপন আস 

আস্তে বুঝি পার 

হাপ। 
কখন তুমি হাসো ? 

সকল ব্যথা নাশে। $ 

যখন আমি “তামায় ভেবে 

উঠতে সিঁড়ি যাইগো নেবে 

কাজের মাঝে কতই ভুলি 

বাধতে জিনিষ কেবল খুলি 

হা বলতে ন। থে বলি 

থামতে পথে কেবল চলি 

আন্ মনাতে ওনাম লিখে 

ছিড়ে ছাই দিকে দ্বিকে 



কাদ। ৯৫ 
শিপন শাদিসপিশ শিপ শ পা | পশম পা আপ পপ পাস্তা শর 

আছাড় খেয়ে জিনিষ ভেঙ্গে 

2খে লাজে আনন রেডে 

নিজেই নিজে দিই যে গালি 

ভরতে গিয়ে এলাই খালি 

ডাকলে লোকে দিইনে সাড়া 

হারিয়ে চাবি খাই যে তাড়া 

কেউ বা বলে অন্ধ কাল। 

কেউ ব1 বলে যাহ*ক জ্বালা 

আড়াল থেকে তখন হাসো 

ব্যথা আমার অমনি নাশো। 

কাদ। 
কখন তুমি কাদে! ? 

আমায় বুকে বাধো ? 

যখন আমি বেদন খানি 

লুকিয়ে মুখে হাস্য আনি 

আমোদ প্রমোদ সভায় কাজে 

সাজি যখন কতই সাজে 

বসন ভূষণ চিত্র আকে 

মুখের হাসি মুখে থাকে ঈ. 



৬ নবঘন 

লুকিয়ে বেদন আমোদ করি 

অশ্রু ওঠে চক্ষে ভরি 

জোর করা মোর সুখাভিনয় 

কাদায় তোমার কোমল হৃদয় 

তখন তুমি বড্ড কাদে। 

স্বপ্নে আমায় বক্ষে বাধে 

ভাসিয়ে দিযে ডুবিয়ে নাও 

তোমার মাঝে 

ফুরিয়ে মোরে ভরিয়ে দাও 
তোমার কাজে 

তলিয়ে মোরে মিশিয়ে লও 

মারিয়ে ফেলে বাচিয়ে দাও 

নবীন সাজে 

জাগে। হে তুমি আমিরে ঢাকো 
আমারে জুড়ে তুমিই থাকে 

সকাল সাঝে 

জড়িয়ে মোরে জল তরাও 

আলিঙ্গণেই মুক্তি দাও 
প্রণয় লাজে ! 



মোতের ফুল ৯ 

স্রোতের ফুল 
শোতে ভেসে এন্ শোতে ভেসে যাই 

সাগর পানে 

টল মল চল উচ্ছণ কল 
মধুর গানে 

লবেনা তুলে 
োতের ফুলে 

কে দলিবে পায় এখানে 
না! ভালবাসা 
না কাম আশা। 

ভাসিয়া যাই উজানে 

মালার ছলে 

ছবলিন! গলে 

সেবিন। প্রতিম পাষাণে 
শ্রোতের ফুল 
হার ছকুল 

না পুজি দেব না বাগানে 

অকারণ আসি উদ্দাম হাসি 
আকুল প্রাণে 

শোতে ভেসে এন আতে যাব ভাসি 
সাগর পাণে ।৭ খ. 



৯৮ নবধন 

ও সে কে যায় চ'লে নয়ন তুলে আপন হারা 

তার সকল কথ" সকল কাঙ্ই ছাড়াছাড়। 

অকৃলে ভেসে বেড়ায় 

তবু জল নালাগেগায় 

ও তার সকল কাজই সুরু হ'তে আপনি সারা 

তোমারি পায়ে দিয়েছি মন জীবন প্রাণ হে 

তোমারি গায়ে গেঁ.থছি গান ছন্দ তান হে 

তোমারি স্থখেতে রচেছি বেশ 
বসন ভূষণ বেঁধেছি কেশ 

তোমারি হুখেতে দীর্ম-হুইনু করিতে আমারে দান হে 

তোমারি মাঝে লভিন্ু মমি আমার অবসান হে 

ভক্তি যদি সত্যি থাকে 

কাজ কি তবে আন্ধনে? 

কেবল সদাই এ চাই ও চাই 

চাওয়াই যে মোর সব ক্ষণে 

ডুবে দারুণ অহং ঘোরে 

ভক্তি কি হয় মুখের জোরে ? 

ভক্তি হ'লে প্রেম যে ডাকে 
'নাতীমে স্থরে মন মনে 



দেবদার গজ 

দেবদার 

দেবদারু ভাই দেবদারু ! 

তোমরা বুব্ি নয় কারু? 

তবুও মোরা অনেক বছর 

খেল্ছি নিয়ে এক খেলা ঘর 

আজকে বিদার তাইতে তোমার 

কাপছে চিকণ কায় চারু 

দেবদারু ভাই দেবদারু ! 

তুমিই আমার সাক্ষী ছিলে 

যা কিছু মোর এই জীবনে 

রডিন্ রেখায় রাডিয়ে দিলে 

য! কিছু আক কাটেনি ভাও 

যা এনেছে গভীর ধাধাও 

সকনিসি তো৷ দেখলে তুমি 
হে মোর সাথী চিরকাল ! 

দিনের আলোক রাতের পুলক 

গভীর নিশার খ্বপ্র জাল 1 



নবঘন 

দেবদারু ভাই দেবদারু ! 

অশোক বকুল কণক চাপ! 

হে মহুয়া মৌ-দারু | 
আমার যাহ? রইল গোপন 

তোমরা জানে! সে সব রতন 

পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় 

সে সব যে হায় রইল রচণ! 

যে বার্ণ মোর হয়নি বল। 

রইল যা মোর অসমাপণ 
যে পথ আমার হয়নি চল। 

দেবদারু ভাই দেবদারু 

মাধবী ভাই মালতী বেল 

পাটল হেন। ধুই পারু 

সে সব রচন দেখিও তারে 

হয়তে। বা কেউ চাইতে পারে 

বলিও তারে সাক্ষী ছিলে 

হয়নি দাসী আর কারু 

আজকে বিদায় অশোক! বকুল! 

হে প্রিয়তম দেবদারু ! 



সন্ধা তায? ১৬১ 

সন্ধায। তার 

€( ভ্ান্্রাল্ লহ্খী ) 

জাগলে সখী। সন্ধা? তার! 
নীল জলাটে মণির টীপ. 

ধুপ ছায়ালোক ধূসন পথে 

পথিক ঞ্নের হীরার দীপ 

আজকে সখী আন্লে ওকি 

কাঁকণ কোলে এঁযে ণ্রকে 

তোমার আশায় পথ চেয়ে রয় 

এ জন প্রথম সকাল থেকে 

সলাজ চোখে চাইন্থ কখন 
কখন আবার কাপলো বুক ? 

ঠাট্টা রাখে। ! কি জ্বালাতন ! 
রাঙা হ'ল কখন মুখ ? 

কই উড়লো ওড়না আমার 
লুটূলো বা কই আচল বাস ? 

ন! খসে নাই খোপার বুধ 

ছড়াইনিতে। ফুলের রাশ 



১৬৭ লবঘন 

আজ্কে তোমার হীরেব রঙে 

শীল সবুজের ফুল্কি ওঠে 
জরীর ফুলের পাঁপড়ি ফেটে 

ফিণিক্ দ্রিয়ে কিরণ ছোটে 

পরিহাসের সময় “কাথা 

বলই না আজ কিসের সাজ ? 

লঙ্্মীটী ভাই পালিও নাক ? 

লঙ্জ। ? না, না, কিসের লাজ? 

(শনক্ষাগ ভালা ) 

আমার কাছে লজ্জা! করা 

বফল সখি এখন আর 

আমায় ছেড়ে যানি কোথাও 

পাওনি তোমার স্রখেন সার 

সাক্ষী ছিন্থ আমিই এক। 

তোমার গোপন সরম সাঝে 

দেখন্ছু সবই মধুর হেসে 

একটুখানি, নীরব লাজে 

সেই থেকে তাই নিত্য আনি 

তার ঘরেই ধুপের বাস 

তার মনেরই গানের বাণী 

শুনিয়ে ফিরি তোমার পাশ 



সন্ধ্যা! তারা ১০৬৩ 

তার চোখেরই চাউনি টুকু 
মাঠ পেরিয়ে ছাড়িয়ে ঘাট 

বকুল বনের পাশ দিয়ে সই 
বিলাস পুরের পেরিষে হট 

ন্টোমার কাছে নিত্য আনি 

আশ।ধ চঞ্য়ার কিরণ ভরে 

ঘটার হাতের মর্ণের রাখী 

এনেছি আজ তোমার তরে 

তাইতের। আমার হীরার রঙে 

নীল সবুজের ফুল.কি ওঠে 
জরীর ফুলের পাঁপড়ি ফেটে 

ফিণিক্ দিয়ে কিপ্লণ ছোটে 

€ ডাহা সহ্খী ) 

অনলে যখন দাও বেঁধে দাও 

থাকৃবোনা আর লজ্জা নিয়ে 

চোখ, দিয়ে সই প্রাণের রাখী 
এই চোখে যাও পরিয়ে দিয়ে 



১৪৪ লবন 

বাতি হপুরে 

কোন বিরহী বাজায় বাশী 

দুরে দূরে ( রাতদ্বপুরে ) 

চোখেরি জল উচ্ছল ছল 

স্থরেসুরে (রাত ছুপুরে ) 
গভীর রাতে এক্ল। কিসে 

পথে পথে হারিয়ে দিশে 

অশ্রুরাশি নাচায় শাসি 

কেজানে কার 

মন মুপুরে 
(রাত ছুপুরে ) 

ছায়াবাজী 
মেঘেহারা এ শিখর' বিরাট অসীম 

শৈলেহারা এই মেঘ এ তুহিন্হিম 

কোথায় বা কার শেষ স্থুর বা কোথায়! 

এমন জড়ায়ে আছে বোঝা নাহ যায় 



ছায়াবাজী ১৬৫ 

আধার হেথায় হার। আলোর মাঝারে 

আলোগেছে নিভে হোথ। ছায়ার পাথারে 

ফদমতল গেছে মিশে অসমান মাঝে 

অসমান হোথা1 এসে সমতলে সাজে 

আকাশ মিশেছে এসে ধরণী ধুলায় 
ধরণী নভের বুকে ছু”কর বুলায় 

নদী এসে ওলায় শিখরের গায়ে 

নির্ঝর ঝর ঝর তটিনীর পায়ে 

একধারে জ্যোতস্সা ও একধারে অম। 

একদিকে কপালিণী একদিকে রম 

এধাতরের বনভূমি মেখে মেঘে হার! 
ওধারেতে সবটুকু সোণালীতে সারা 
গগনের ভুবনের আলোক ছায়ার 

ভূঁয়ে মেঘে মহীধরে মিলন মায়ার 

কি বিচিত্র কারু ফাক কার কারসাজি 

যুহুরে মুহুরে নব নিত্য ছায়াবাজী 



বাদশ। জাদীর ব্যথা 
(“ঘ্িক্ু, আস্ক বাগদাদ সিন্িমা দেখে ফেলখ্থ!) 

কখন তুমি আস্বে ওগো৷ আকাশ বেয়ে উড়ে ? 
পক্ষীরাজের শুভ্র পাখা কীপবে মেঘের পুরে ? 

আশি হেথায় তোমার লাগি গুণ ছি শুধু দিন 

কখন তুমি আস্বে জিতে ইরাণ, বেছুইন্ 

বেহেস্ত, থেকে আস্বে নিষে অদৃশ্ঠ সে ধন 

খুসীর বশে করবে স্থজন যখন বাহা৷ মন 

প্রবাল মতি পান্না আকা ফুলের শয়ন সেজে 
তবুও যেন (বষম ব্যথা উঠছে বেজে বেজে 
আরব দেশের বিশাল মরু ছাইল বুঝি বুকে 

তাই বুঝি বা এই হাহাকার এ অতুল সুখে 

সাগর ছে চা মাণিক আমি ব*দৃশ। জাহার মেয়ে 
বাগ.দ্রাদেরই রাজকুমারী হুরীর! যায় গেয়ে 

পান্না! শিলার ফিরোজ নীলার ময়ূর যখন নাচে 

হীরার পাখ। উড়িয়ে দিয়ে পায়র। যখন বাচে 
চণীর গোলাপ গোলাপ জলে যখন করায় স্নান 

জর্দা মণির চূর্ণ যখন রাখে হেনার মান 
ছুনিয়া জেতা বাস ভূষাতে যখন করায় বেশ 

'তখনে! মোর ব্যথার প্রাে হয়ন। সুখের লেশ 



বাদশ। জাদীর বাথা ১৩৭ 

চোঁগের সাজায় দ্বণায় ব্যথায় অশেষ আপমানে 

সেপাই সেন হান্লে তোমায় তাক্ষ আঘাত বাণে 

সুঠাম তোমার তরুণ দেহে ছুটুলো শোণিত ধার 

সেদিন হ'তে আমার প্রাণে সখ নাইকে। আর 

ব্যথায় কাতর শিথিল তন্থু পথেহ ছিলে রেখে 

দিন তিখিরী ! সেই ছবিটী গেছে। বু.কয় একে 

কখন তুমি অস্নে ওগো ঘুচিয়ে অপমান 

যারাই তোমায় ঘ দিয়েছে তারাই হবে শ্লাণ 

পারস্য আর ভারত চীনার প্রসল রাজার দল 

এগিয় আসে দিন যে ফুবায় কমছে বুকের বল 

কন ভুমি আস্বে ওগো খিশ্বী ভূবন জিতে 

চন্দ্রলোকের মিল্বে চাবি পাতালপুরের ভিতে। 

সিন্ধপুরের "মাহন নারী ভাকবে তোমায় ছ'লে 

ভূলবে না তায় আমায় ভেবে আস্বে তুমি চলে 

কখন তোমার শুভ্র ধবল অভ্র গিরির চুড়ে 

পক্ষীরাজের মিল্বে দেখা স্বপ্ললোকের পুরে ? 

কখন তূমি আস্বে দিতে অন্থুর দান্র দান! 

অলখ পুরে নিত্য দিবা দিচ্ছে যার। হানা। 



মেহ্দী পাতার রং গুলালে জাফ্রাণী সে মণি 

রিনিক্ ঝিনিকৃ নাচের ঠমক্ দিন রজনী গণি 
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে কল্প দিয়ে মোড়া 

রূপের রংঙের সুরের সুরার জল্প দিয়ে জোড়া 

উথ্লে নিশায় ঢেউ খেলে তা ঘুঙ্থুর নুপূরপ্রভা 
সেই সে বিহার কামরা আমার খাস্মহলের শোভা । 

পরীর মত হাজা'র মেয়ে সুরের তুফান তোলে 
শ্বাস ভরা গুল্ সিরাজী পিয়াষ তাতে ভোলে 

ঝলক্ ঠেনে রতন রূপের ছড়িয়ে ফুলের রাশ 

উড়িয়ে সবুজ ওড়ন1 আঁচল খসিযে নি;চাল পাশ 

শেষ ক'রে দ্রি প্রমোদ নিশি ছ'আখ, আসে ঢুলে 
জড়োয়া মণির ভূষণ ধত এলিয়ে পড়ে খুলে। 

সব সখীরা বাজিয়ে বীণ! ঘুমটা পাড়ায় মোরে 
আবার তার] এত্রাজেতে তন্দ্র। ভাঙ্গায় ভোরে 

এতই আরাম আমার তরে (এতই আয়োজন 

আমার পলক সখের লাগি সাধন অফুরণ 

নিত্য আমার মন ভুলাতে হরেক রকম ফাদ 

অমর লোকের স্বপন যেন আপনি নিল ছাদ । 



বাদশা জাদীর বাথ! ১৪৯ 

হায় গো ও হায় ব্যর্থ যে সব মন ভোলেনা এতে 

কখন তুমি আস্বে জিতে ভাবছি দিব! রেতে 
বাগ্দাদেরই হাদয় আমি শাহান্শাহের মেয়ে 

হাজার তাতার প্রহরণীর! প্রাসাদ আছে ছেয়ে 

দন্্য ডাকাত ছোর ব'লে হায় তাড়িয়ে দিল মেরে 

কখন তারা তোমার কাছে আপনি যাবে হেরে ? 

আমার তরে এঁ কি তুমি পার হও আগুণ বন? 

কেমন ক'রে এমন ভেবে বাধবো হেথায় মন 

হায় কি জ্বাল! আবার তুমি ডুবুলে অগাধ জলে 

ভয়াল ভীষণ জস্ত অগণ ঘিরছে পূলে পলে 

আর যে আমি সইতে নারি দাও গে! তুমি দেখ! 

সকল রাজা আসলো ফিরে বাকী তুমিই একা । 

ছন্দদোলায় হিন্দোলাতে ন'বৎ বাজে আজ 

মহোতৎসবের পণ্ড়ল সাড়া সাজের উপর সাজ 

শুন্ছি নাকি আমার বিষে মস্ত রাঙ্তার সাথে 

সাত সাগরের মাণিক আমায় দেবে “বিয়ের রাতে 

চাইনা হ'তে লেগম আমি চাইন। হতে রাণী 

চাই হে শুধু দীন ভীথারি £! তোমারম্চরণখানি। 



3১১৩ নবঘন 

সপ্ত চাদের নিরিথ্ তারিখ্ তাও যে এলে। ঘুরে 
পঙ্গীরাজের ধবল পাখ কাপ্ছে কি এ দূরে ? 
কাজ নেই আর রাজ্য জিতে কাজ কি সিংহাসনে ? 

যেমন ছিলে তেমনি এসে! পালিয়ে যাবে৷ বনে 

শাহান্শাহের দৃষ্টি যেথা পৌছবেনা আর 
আনার ঘের পাতার ঘরে থাকবো চমৎকার ! 

আক্গকুর তৃলে ডালিম পেড়ে তোমায় দেবো খেতে 

গুল্বসেরার প'পৃড়ি দিয়ে রাখুবো শয়ন পেতে 

দিন ছুনিয়ার মালিক যিনি তারেই শুধু মানি 
আস্বে তুম, আস্বে তুমি, আস্বে তুমি জানি 

একি তোমার সোণায় বোন! জ্গোবব! ওড়ে দূরে 

এ কি জলুস্ ঝলক্ লাগায় কিরীট কোহিনূরে ? 

এ কি তোমার সে মুখখানি রাঙা মেঘের পুরে 
পক্ষীরাজের শুভ্র পাখা আস্ছে কি এ উড়ে? 



চাষার মেসের বাথ ৯১১ 

চাবার মেয়ের ব্যথ। 

চাষাণী ! 

তাই বলে নইতে। পাষাণী 

করমু বা দোষ 

সাজ। যে দ্বিগুণ বেশী 

এই আপৃশোষ, ! 

দিইনি তো গালাগালি সাধ ক'রে 

সেদিন যে পড় সীর। ছিল মোর দোরে 
তাই দিনু গালি 

সবাকার চোখে দিতে ধুলি আর বালি 
আর কয় দিন 

বুলন্ শ্রীপঞ্চমী দশমী ও দোল 
দিন চার তিন 

কইনি যে কথ! আর ফিরে গেছে এসে, 

সেও মোর দোষ নয় ছিল যে কারণ 

সোহাগ ছিল যে ভর। বেজারের বেশে 

সেই থেকে কি যে হ'ল দেয়ন। সে সাড়। 
সব ঠেকে ফাক্ ফাক্ 
মনে হয় প্রাণ যঢুক ক 



১১৭২ নবধন 
শী স্পস্প্পিলস। 

সার রাত কেপ্ধে কেদে সার। 

সেই থেকে নামিনিক পুকুরের জলে 
বাড়াইনি হাত আর ফলে 

আম জাম জামরুল জমে গাছ তলে 

সেই থেকে উঠে গেছে সাঝ জ্বাল৷ পাট 

সইদের সাথে যাওয়া ঘাট 

ডাল। নিয়ে ষাইনাক হাট 

মেলিতে পসার 

সেই থেকে বাধিনিক চুল 

ছু'ইনিক একটিও ফুল 
বুই বেল শিউলি বকুল 

ঝরে ঝ'রে হয়েছে পাহাড় 1 

তাই কলে ছাড়বে! না মান 

হয় হ'কৃ ছারখার প্রাণ ! 

সুইও যে অভিমানে ফাটা 
বোঝাবো ত! তার আমি 

ক'রে পরিপাটা । 

একবারও তার দিকে তাকাবন। ফিরে 

দৈবাৎ পেলে দেখা পরবে মেলায় 
কিন্বা সে যাত্রার ভিড়ে 



চাবার মেয়ের বাথ! ১১৩ 

ঘোমটায় ঢেকে নেবে! মুখ 

অভিমানে কড়া করি বুক 
চলে যাব সিধে 

চাইব ন। একবারও ফিরে 

শুধু যাবো বিধে। 

যদি আসে নদী তীরে 

ডুব. দেবো জলে 

যদি আসে মন্দিরে 

রূপ নেবে! ছলে । 

ক্ষেতে এলে কাজ ফেলে 

পালাবো তখন 

বাধা বটতলে নয় 

অশোকের বন। 

অশখথ্ তলায় এলে 

ছুট দেবো ঘর 

ঘরে 'এলে পাকৃশালে 
নেবে অবসর । 



১১৪ 
সস তাস সপন আদ অপ 

সুল্ঘৃলি কাছে এলে 
ফেলে দেবো বাপি  « 

ওথ.লানে। কানায় 

বুকে নেবে চাপি। 

সেই চাপে চেপে যাবে বুঝি নিঃশ্বাস 
ভেঙ্গে হবে খান্ খান্ বক্ষেরি আশ । 

একদিন হবে তার সব বোঝাপাড়! 

ভুলবোনা কক্ষণো ! হাস্বে সে 

--যবে খেয়ে মোর কাছে তাড়। 

এবার কঠিন হবে। গলবনা আর 

ঘুরে দূর রব সরে চোখে চোখে হ'লে 

ছু'চোখ নামাবে বট্, পাবে না সে পার 
বেদনায় ন্ টন্ করে সার] বুক 
তবুও তামাসা করি মুখে থাকে লেগে 

সুখে ভরা সেই হাসিটুক 

চাষাদের বোন্ আমি চাযষাদের মেয়ে 

নতে জানে মন ঘর পাষাণেতে ছেয়ে । 



অভিঘাত ১১৫ 

'অমভিঘাত 
নিলাজ অবোধ কত কি বলেছি 

ঝলেছি যে নিরমম 

সে সব বল। যে ফিরে এসে বাজে 

মোরই বুকে প্রিয়তম ! 
যত কাট দিয়ে আগুলি রেখেছি 

এ ভাঙ্গা ঘরের দ্বার 

তত কাট বেঁধে আমারই বক্ষে 

অন্ুখণ অনিবার । 

বতই সভয়ে প্রাচীর তুলিয়। 

আড়াল রচিয়া চলি 

তত গুরুভার পাষাণের চাপে 

আপন হিয়ায় দলি। 

যত বিরহের সাগর বওয়াই 

মিলন বেলার বনে 

ওগে। তত বড় ব্যথার সাগর 

সহা করি এ মনে । 

যত অভিঘাত করেছি তোমায় 

কদম কেশর ছুড়ে 

তত রোমাঞ্চ শিহরি রয়েছে 

আমার এ দেহ জুন্ভড় । 



১১৭ নবঘন 

পপ পপ পপ ০০ সি 

যত বেদনার আবীর গুলিয়। 

ঢেলেছি তোমার গায় 

এ চোখ ফাটিয়। তত ঝরে পড়ে 

অশ্রুর শোণিমায়। 

দোল 
নিলাজ অবোধ কত কি বলিয়া আমারে 

বারবার তব ছুয়ার হইতে ফিরালে 

তাই আছি স'রে যাই ন! তোমার ওধারে 

দেখে নিই শুধু পথে পথে আর আড়ালে । 

এখন আমারে নিদয় বল। সে সাজে কি? 

বারণ করেছ তাই আছি দূরে গোপনে 

তার ছেড়া তার আঘাতে আবার বাজে কি £ 

থাকি নিশিদিন উদ্বাসীন এক। ব্বপনে। 

থামাও তোমার কঙ্কণ কিনিকিনি সে 

নব মোহে আর ফেলোনাক মোরে মোহিয়। 
নুপুর বিহীন ও পায়ে নুপুর জিনি সে 

ক সুর বাজাও? হৃদয় দহিয়া দহিয়া। 



১৬১৭ দোল 
পপ পপ 

ওগে। ও নিদয়া নিঠুর করুণ! বিহীন! 
চেয়োনাক আর ঘন কালে। আখি তুলিয়। 

থামাও ও হাসি থামাও হাতের ও বীণ। 

তোলো কুস্তল লুটায় ভূলিয়। খুলিয়া! । 

তখন বলিতে জ্বালাই যে দ্বিবা রজনী 

রাড মুখ আর ছল্ ছল্ চোখ লুকাতে 

মিছামিছি রাগে ফুলাতে আনন স্বজনী 

হওনিকি স্থুখী এ হেন আপদ ঢুকাতে । 

জ্বালাতন আর করেনা তো কেউ আসিয়। 
সময় নষ্ট করেনা তো দিন ছপুরে 

মিছামিছি দেরী করে নাক কাজে হাসিয়। 
বারবার জলে টানেনা৷ কানন পুকুরে 

সারানিশি ধরি সঙ্গীত করি রচনা 

দুয়ারে তোমার নিদ্র! বিহীন নয়নে 

ফেরে না তো কেড গাহিয়। প্রলাপ কত ন৷ 

তাই ভেবেছিনু সুখে" আছ ফুল শয়নে | 
) 



নবঘন 

উৎসবে আর যাত্র! পূজায় পরবে 

হাজার লোকের বিদ্রুপ হাসি চাহনি 

তোমায় আমায় 1ঘরিয়) ফিরিত গরবে 

রাগ ক'রে তাই কতদিন কথ। কহুনি । 

পথে ঘাটে যেতে ঘরে পরে নিজ ভবনে 

লাঞ্তন। নব নিত্য উঠিতে বসিতে 
কত উপহাস উছলি উঠিতে পবনে 

পাণ থেকে চুণ খমিতে কি বা না খসিতে। 

রাগে অভিমানে অধীর হইয়া ক।পিত 

অঞ্চল তব চঞ্চল নীল নিচোলে 

চোখে জল আর মুখে মু হাসি ছাপিত 

উদ্বেল বুকে ঘন নিঃশ্বাস হিলোলে 

সেই হাসা কাদ। এক সাথে দেখি পূলকে 
বনাস্ত হত নীলারুণ তারই ছায়াতে 

নব মালতীর মত্তারী কালে অলকে 

সাঁদায় কালোয় মিলাতে আপন মায়াতে । 



দোল ১৩৪ 

এখন তে। আর সহিতে হয় না এ সবে 

নাই জ্বালাতন নাই লাঞ্চন1 ভাবন। 

সচকিত লাজে নাহিক শিহরি নীরবে 

বারবার সেই চমকি চাওয়ার যাতন।। 

আবার কি সখি সাধ হ'ল হ'তে জ্বালাতন ? 

ভেবেছিনু সুখে শান্তিতে আছ ভুলিয়া 

নিঠুর বলিয়। বিধুর করিলে প্রাণ মন 
তাইতো মরমী ! দিতে হ'ল মন খুলিয়া 

থেমেছিল দোল রঙ দোলে আর ঝুলনে 

বাদলে কেয়ায় দোলন চাপায় হেরি না 

মধু-দিনে নেবু মাধবী ডালিম ফুলনে 

জ্যোন্স নিশায় বন উপবন কিরি ন।। 

আবার কেন গে। শ্রাবণ দোলায় দোলালে 

ঝুলন্ লাগালে নীপবনে নব করুণে 

পলাশে পাটলে পারুলে আবীর গোলালে 

বসস্ত ফের জাগালে অশোক অন্কণে। 



১২৩ শবধন 

আরতি। “্ 
বনবিথী ছেয়ে গেছে ঝর ফুলে আজ 

গোলাপ চামেলী চাপা আর গন্ধরাজ 

নব বন মল্লিকা পারুল আকুল 

ছেয়ে আছে ঝরা ফুলে বন-তরুমূল । 

বন্ধুর প্রচ্ছন্ন পথ এ গিরি শিখর 

নিবিড় অটবী ঘন নিজন ভূধর 

এ হেন গহন বনে ঝরা ফুল ছলে 
কে পুজেছে বিশ্বনাথে ? কোন্ তপোবলে ? 

এ বিশ্বমন্দির মাঝে বিশ্বেশের পায় 

প্রকৃতী কি এই পুজা নিয়ত জোগায় ? 
বাতাস স্থবাস ভারে ছেয়েছে বনানী 

অগুরু চন্দন যেন কে জ্বালিল আনি-_ 

যেন কত হ”য়ে গেছে পূজার আরতি 
নিখিল মানসে ঝরে ভোগের বিরতি 

তাই ভরে বনভূমি কামনার স্তপে 
ঝরা াঁপ। শেফালিকা চামেলীর রূপে । 



কেমনে ১২৯ 

কেমনে । 
যা আছে হৃদয়ে গোপনে 
নিভৃত শয়ন স্বপনে 
কেমনে ভরে তা ভুবনে 

বয় যে পবনে পবনে 

স্বনন্ স্বনন্ স্বননে 

সাগরে শিখরে গহনে 

ঝরণাষু নাচে 

প্রাণে যা আমার লুকান আছে । 

কেমনে তা ঝরে বচনে 

এই কেশ বেশ রচনে 

হাসিতে কাদিতে চাওয়াতে 

বলান! বলিতে হাওয়াঁতে 

আঁচলে ঝলে 

যা আছে লুকান মরম তলে । 

যা আমি রেখেছি গোপনে ঢেকে 

শোণিতে শোণিতে শোণিতে একে 

কেমনে তা আঙে বাহিরিয়। 

জগতে পরাণ আহরিয়া 

চোখের তারায় তারায় ভাসে 

যা আমি রেখেছি হৃদয় পাশে । 



১২২ নবঘন 
সা ্ রসপপপ আ সপ ০  আপ্্  শ পস 

ওগো আমি তো! জানি না কেমনে তারে 

লুকাবে। তাহারে কোথা নিয়ে গিয়ে 

কিসের পারে 

ওঠে তা আকুলি উচ্ছলি 
নদী কল্লোলে কল্লোলি 

ঝরিছে ভরিছে উৎলিছে সে যে কলম্বনে 

কে জানে কেমনে অঙ্গে ফোটে তা 

সকল ক্ষণে । 

কেমনে হাসে তা তারায় মেঘে 

রবিতে শশীতে ওঠে যে জেগে 
চুড়ির চমকে বাজিয়া ওঠে 
কুন্থমের সাথে কেমনে ফোটে 

লতায় গাছে 

মনে যা আমার লুকান আছে। 

মুত । 

কাদিনি তো! একটুও আজ 

সব কার কায় মনে 

রেখেছি যে সযতনে 

: সেজেছি যে মরুভূর সাজ । 



মরু ১২৩ 

মাঝে মাঝে ভিজেছিল চোখ 

রুধেছি সে বেদনণর 

উদগত জলভার 

অবরোধ করেছি হ্যলোক । 

তাই আজ বেদন গরলে 

নীল হয়ে উঠেছি যে 

ঝ*রে গিয়ে ফুটেছি যে 

স্ধা বিষে গভীরে তরলে ! 

সে নেশায় ভেঙ্গেছে আগল 

কাণায় কাণায় পুরা 

কান।র তীব্র স্থরা 

স্বরে আজ ভ'রেছে পাগল । 

পরিপূর্ণ পাত্রখানি নিয়ে 

উচ্ছসিত কান্নার 
গরলের পান্নার 

£শেষ করিয়াছি পিয়ে। 

বিষে তন্থু জ্বলে অনিমেষ 

ধু ধু মরু বালি ওড়ে 

শৃন্ত পাত্র আছে পড়ে 

পান ক'রে ক'রেছি নিঃশেষ |” 



১২৪ নব ঘন 

একটু । 
মালায় তোমার অনেক কুপ্ুম আছে 

একটী আমায় করো 
বালায় অনেক পান নীল? নাচে 

একটু আমায় ভ'রে?। 
কুস্তলেতে চুণণ অলক কত 

ছু'খেই করো মোরে 

এ কপোলে উড়বে! অবিরত 

স্ধার চির ঘোরে । 

আচল অনেক চুমকি তারায় ভরা 
একী তারা ক'রে। 

কাজল চোখে চাউনি অনেক হরা! 

একটু আমায় হ'রো । 

বীণায় তোমার অনেক বাজে তার 

বারেক বেজে জোরে 

হিক্সাযম তোমার অনেক মনের ভার 

তিলেক ভেবো মোরে । 

বসন বাসে অনেক রঙের মিল 

কম্লা-গুলাল্ ছান্স। ৪ 

আমায় রেখো। একটু যেথায় নীল 
” জড়ায় তোমার কায়া । 



একটু ১২৫ 

পায়ে লোটে অনেক উত্তরীয় 

লুট. তে পথের কাদা 

আমার চাদর ছিন্ন মলিন প্রিয় 

মাড়িও তবু আধা 

মনে তোমার অনেক গানই আছে 

বারেক আমার গেয়ে 

বনে তোমার অনেক চাওয়া গাছে 

তিলেক আমায় চেয়ে 

অনেক কাদ! তোমার লাগি কাদে 

অনেক আখি পাতে 

একটু তবু কাদিও বালুর বাধে-__ 
কাদিও আমায় রাতে । 



১২৬ নবঘন 

জলের মাল । 

১ 

হঠাৎ আমার হাত থেকে দই 
পণ্ড়ল টুটে মতির মালা 

উঠলো ফুটে তার মাঝে ওই 

অনেক প্রাণের অশ্কে জ্বালা 

না, না, ও ভাই কুড়িওন। তার 

পরিওনা আর সুতায় তারে 

এই সে ব্থ। দেখু যা হায় 

ধৃপ্ছায়া রং নদীর ধারে 
এ সেই কীাদন যেমন কাদ। 

সাগর বেলায় আছড়ে পড়ে 

রামধন্ুকের রংএর বাঁধ! 

হাসির ছলে অশ্রু ধরে। 

যে ফুলমাল! সেদিন স্বাই 

মাড়িয়েছিল খেলাচ্ছলে 

সেই দলনের বিষম ব্যথ! 
জন্ডিয়ে এটীর বুকের তলে 



জলের মাল? ৯২৭ 

এইটী প্রাণের আকুল ভিয়াস 

জ্যোসা ধারায় দেখায় খুলে 

ঠিক যেন সেই দীর্ঘনিশাস্ 

শুন্নু যা সেই পিয়াল মূলে 
এর হাসি কেউ চিনিস্ কিরে 

যেমন হাসি সেদিন রাতে 

অন্ধকারের বক্ষ চিবে 

বেরিরে এলো তড়িৎ ঘাতে। 

রাতের জড় কেয়ার পরাগ 

ভোরের দিকে হহলায় লুটে 

তেমনি তর করুণ চাওয়া 

জড়িয়ে এটীর হৃদয়পুটে 
শাসজ্ত হাসির বেদন 'এতে 

দেখু যা সেই চ'ল্্তে পথে 

বন্তবালায় ডাকলে যেতে 

যে জন ছিল সোণার রথে 

যায়নি বাল। সোণার দোলায় 

রইল ধুলায় ভিখির লাগি 

সেই ব্যথা এ, তেমনি ব্যাকুল 

আজও বনের বালায় ফাগি। 



১ ৮ নবঘন 

৪ 
জ্যোন্স। গহন বকুল তলায় 

মল্িবনে বেলের বুকে 

কেবল চেয়ে লুকিয়ে পালায় 

যেই সুরভি করুণ মুখে-_ 
এই কি সে নয়? ঠিক যেতারি 

চাওয়ার মত চাউনি নিয়ে 

ধরছে হাতে অশ্রু ভারি 

মুখর তাহার ছু”আখ দিয়ে । 
এইটী গুলাল্ বেদন রাড। 
আহ! চোখেয় যায় ন। দেখ। 

পস্ডছে মনে ? সেই যে ভাঙ্গা-_ 

- সেতার নিয়ে বাউল 'এক। ? 

৫ 

এটার মাঝে বলার অতীত 

সেই অভিমান গোপন ব্যথ। 

তারই মত হায় গো আমি 

ধার সাথে আর কইন। কথ। 

যে জন ভুলেও যায় না সেদিক 

যে দিক্ দিয়ে চলব আমি 

শুখ নে! চোখের রোদন এ তার 

'আস্বে না কি ধারায় নামি ? 



জলের 'মাল। ১২৪ 

জহর টাপার পাঁপড়ি ছিড়ে 

সবাই যখন গুপ.লে। তরী 

সেই ব্যথা এ, ও বুক চিরে 
দাগ প'ড়েছে মরি মরি । 

৬০ 

এ সেই হাষি যেমন তর 

অলঙ্কারের জমক জাকে 

প্রাণের গোপন বিষম ব্যথা 

চমকে ওঠে হাসির ফাকে 

হায় কি হ'লে! মতির শরীর 

ভরল এসে হাজার হিয়ে 

ঠিক যেন সেই গল্প পরীর 

জড়েযর় জীবন উঠলো জিয়ে 

হঠাৎ আমার চোখ থেকে সই 
ঝ"রল ভূলে জলের মালা 

পড়ল খুলে তার মাঝে ওই 
ছন্দ গানের বন্ধ তাজা । 

্ 
মণির মালা নাইকো! আমার 

দীন যে আমি অকুল কুলে 
ফুলের মালা একটী ছিল 

কে নিয়েছে কখন-তুলে। 



১২০৩ নবঘন 
এ শাসন 

“জলের মাল।” আছে আমার 

সবার তরে সবার তরে 

গঁথি যে তায় বিনি স্থতাষ় 

নয়ন ভরে নয়ন ভরে 

আজ শিশিরের মালায় মালায় 

বূপ নিয়েছে “জলের মাল?” 

আজ নয়নের ধারায় ধারা 

সবার পায়ে তারেই ঢালা । 

যদি 
শুধু যদি চেয়ে দেখি 

শুধু যদি চেয়ে রই 

বলো ওগো দোষ সেকি 

কথা ষদি নাই কই £ 

যদি তব পাশ দিয়ে 

এক পথে আসি ষাই 

ও বেশের বাস নিয়ে 

« যে বাতাস তাই চাইত । 



যদি 
না 

শপ পিস পর শপ ৩ 

মন্দিরে নদী তীরে 
উগুসবে অভিনয়ে 

কোলাহল ভর। ভিড়ে 
কুতৃহল লাজ ভয়ে 

যদি কাছে পড় এসে 
যদি তব অঞ্চল 

ছৌয় যদি মোর কেশে 
স্বরভি সচঞ্চল 

দোষ তাতে আছে রাণি 
শান্দ্রেকি আছে মানা ? 

তাই নিয়ে কাণ। কাণি 
জান! জানি হবে নান। ? 

পরাগ কি সেই কথ! 
বলিবে অলির কাণে 

ফুল কি গো সে বারতা 

তরুরে বলিবে গানে ? 

বিটপী কি বল্সে দেবে 
নভ ছুয়ে নীলীমায় 

তারক কি জানাবে তা! 
গোপনে চাদের পাস ? 



১৬৩৭ নবধন 

শুধু যদ্দি চেয়ে থাকি 

শুধু যদি চেয়ে রই-_ 
অপরাধ হবে তা কি 

কথা যদি নাই কই। 

যাবার বেল। 

সব তো আমি দিয়ে যাবো যাবার বেলায় 

ব্যথায় দেবে। কোন গহনে কিসের মেলায় 

ভাসিয়ে দেবো কোন সাগরে 

কোন নদীতে কোন লহরে 

ছড়িয়ে দেবে কোন আকাশে 

কোন অবেলায় ? 

মধু মাসের মহোৎসবে 

কিম্বা ঘন শ্রাবণ যবে 

কোন বিতানে কিসের বনে কিসের খেলায় 

ব্যথায় আমার দেবো কোথায় যাবার বেলায় ? 



যাবার বেল! ১৩৩ 

ছিন্ন আচল খানি 

জড়িয়ে দিয়ে যাবো না হয় 

কাঙ্গাল শিশুর গায়ে 

শুখনে। মাল। আনি 

ফিরিয়ে দিয়ে যাবে না হয় 

তমাল তরুর পায়ে 

আমার হাতের সোণার কাকণ 

হয়তে। পাবে অনেক ঘতন 

ভিখারিপীর হাতে 

গরীব মেয়ের রুক্ষ চুলে 

পরাবেো মোর খোপার ফুলে 

যাবার আগের রাতে 

কেৰল আমার বেদন খানি 

দেবো গো কার হাতে 

কে নেবে তা যতন ক'রে 

করুণ আখি পাতে ? 

তার ছেড়া এই সেতার খানি 

স্থুর ভরা সে তবুও জানি 
পথের বাউল ডেকে 

বাখবে তারে গানের পাগল 

হয় তো৷ বুকে ঢেকে 



১৩৪ নবঘন 

কেবল আমার বধেদন কারে 

করব সমর্পণ ? 

কে নেবে ত। আপনি এসে 

বুলিয়ে গভীর মন ? 

ব্যথা আমার বিলিয়ে দেবো কারে £ 

যাবার বেলা, যাবে! বখন পাপে ? 

কাণের এ ছল ঝুলিয়ে দেবো ডালে 

হারের দোলন ছুলিয়ে বাবে। তালে 

শিরীৰ বকুল সহকারের বুকে 

তাবিজ না হয় বেঁধেই যাবে৷ সুখে 

মাধবী আর মলি*বণের হাতে 

ফুলের মাল! পরিয়ে দেবে রাতে 
চুপি চুপি তমাল তরুর গলে 

ব্যথায় আমার দিয়ে যাবে কারে 

কাহার পায়ের তলে ? 

হায় যর্দি বা হ'ত অসি 

নয়তো। হত বাশী 

হম়ুতে তবে নিতো সবাই 

কতই ভালবানি 



যাবার বেলায় ১৩৫ 

হায় গো এযে ব্যথ! 

ন। জানে সে রাগ রাগিণী 

নাজানে সে কথা 

না আছে তার ছ্েষের বিজয় 

তীক্ষ অসির মত 

কেবল মনে মন অভিনয় 

কুন্থম নিয়ে যত 
€ আর) জড়িয়ে মোরে থাকে 

এমন আমার সাধের ব্যথ৷ 

দেবো আমি কা'কে ? 

যখন আমার আস্বে শেষের রাত 

মরণ এসে সোহাগ চুমে ছাইবে আখিপাত 
সব তো। তখন বিলিয়ে যাবে 

সবার পায়ে স্থখে 

বেদন আবীর ছড়িয়ে দেবো 

কার মুখে কার বুকে? 

কার হাতে হায় দেবে! নিরালায় 

চির দিনের ব্যথা আমার যাবার অবেলায়? 





৫ ৩ঞ্ভক্ন্া 





খেলো! ৯৩৪৯ 
পরপর পপ পপর 

এই জ্ুকাঁতে তুমিই জানো 
জানে না কেউ আর 

বেশতো! এবার দেখেই মানো 

কে পায় বা কার পার ? 

কখনো তুমি টোপর পরো 

কখনে পরো জট? 

অবাক আমি এ কি তোমার 

গোপন বেশের ঘটা । 

এবার দেখো তোমায় আমি 

ঠকিয়ে দেবো ঠিক 
খুঁজ.তে গিয়ে আমায়-_-তোমার 

হারিয়ে বাবে দিক! 

যখন তুমি আড়াল থেকে 

দেখবে আমার চোখে 
এ চোখ তখন পাঠিয়ে দেবো 

কালে মেঘের লোকে । 



১৪৬৬ » হাহা 

লুকিয়ে বখন শুন্বে হাসি 
আর রবে না কেউ 

অম্নি সে হাস দৌড়ে আসি 
মিল্বে হ*য়ে ঢেউ ! 

ওহে চতুর ! চাইবে যখন 
অশ্রু লাগ! গালে 

শিশির মাখা শিউলি হঃয়ে 

ফুটবে সে গাল ভালে! 

কখন তুমি ফকির সাজে। 

কখন সাজে। রাজা 

নিত্যি আমায় জব্দ করে। 

এবার পাবে সাজ? 

চোখের মণি যেম্নি তোমায় 

ধরবে মুকুর পারা 

অম্ণি মণি ফুটবে হঃয়ে 

নীল আকাশের তারা । 

যেস্নি আমার সুনীল অচল 

ধরতে যাবে করে 
*“নীলাম্বরী মিলবে কাজল .- 

সজল মেঘের থরে 



খেল? ৯৪৩ 

ভুমি তখন কেমন ক'রে 

চিন্বে আমায় কও ? 

আকাশ থেকে বলব ভোমায় 

জব্দ এবার নও? 

গাই যদি গান লুকিয়ে যদি 
শুনতে আসে ছলে 

অম্নি সে গান উজিয়ে যাবে 

জ্যোসা মাখ। জলে 

কখনে। দেখি ছিন্ন চীরে 

কখন মোহন বেশ 

কখনে। মনের উচছাস আবেগ 

কখনে। মন্র শেষ 

যেমনি তুমি হাত বাড়াবে 

ফুল পরাতে চুলে 

অমনি এ কেশ মিলিয়ে যাবে 

শৈল শ্যামের কুলে । 

লুকিয়ে যখন দেখবে সখা 
চাইবে আমার মুখে 

অমনি এ মুখ মিলিয়ে যাবে 
মল্লি টাপার বুকে । 

হা 



১৪২ ন্বঘন 

অবাক্ য়ে দেখবে তুমি 

মলি চাপার বুক 

কেমন ক'রে চিন্বে তখন 

আমার কালে মুখ? 

শুনতে আমার কথার কলোল্ 

আস্বে ছ"'পা। টীপে 

অম্নি কথা উচছছলে যাবে 
ঝর্ণ। কেয়ায় নাপে 

কখনো দাত ভিখারা হয়ে 

কখনে। পাতো। হাত 

কখনো সাজে প্রভাত তুমি 
কখনো সাজো রাত 

কেমন ক'রে বুঝবো সখা! 

চিন্বেো কেমন করে 

আমিও এবার এই লুকানু 

আর পাবে না মোরে। 



শ্রীকামকৃষ্ট ১৪৩ 

শ্বীরামরুষ 
নব হূর্ববাদল শ্যাম ধরণী ভরিয়া 

তরুলত। গিরিবনে পড়িছে ঝরিয়া 

সবুজ এ চরাচর শ্রীরামের তন্থু 

ছানিয়া লাবণি নিল অবনীর অণু 

সস 

শূন্যে শুধু ঘন নীল অসীম গগন 

নব নীল কাস্তমণি নয়ন লোভন 

কৃষ্টের বরণ ছখনি গড়ে আপনায় 

জিনি ইন্দ্র নাল কান্তি নভ নীলীমায় 

বিচিত্র বরণ ওই মেঘে আর ফুলে 

শ্রীরাধা সীতার ছবি নিত্য ওঠে ছলে 
রাম আর কিষণের মিলন-বিকাশ 

সবুজে স্থুনীলে ভরা ভূবন-আকাশ ! 



958৪ শবখন 

নেশে। 

করার নেশায় যখন কর কাজ 

লাভের তরে নয় 

সাজার স্থখে যখন সখের সাজ 

নয় করতে জয়। 

ভাবের আবেশ ছন্দ যখন লেখে 

নয় জানাতে জ্ঞান 

সফল জীবন যায় সে তখন রেখে 
আখর ভর ধ্যান 

গতির সুখে যখন ছোওয়া চাদ 
নয়কো সুধার লোভ 

গড়ার স্থখে যখন গড়ি ছাদ 
নয়কে। ক্ষুধার ক্ষোভ 

দেওয়ার সাধে দান এই ছেঁড়া চীর 
নয়কো। আশীষ চাই 

যাওয়ার স্ুখে-__নয়কে। চেয়ে তীর 
যখন তরী বাই। 

ফোটার নেশায় যখন ফোটে ফুল 

ফলের আশায় নয় 

প্রাণের টানে_ নর়কো৷ রূপের ভূল 

-ষে প্রেম পরিচয়। 



নেশা ১৪৫ 
শেস্প্পপিশপিনা 

ভাঙ্গার নেশায় হাদয় যখন ভাঙ্গা 

জোড়ার তরে নয় 

তখন আমার ভাঙ্গার মাঝে তোমার 

রাঙা চরণ রয় 

সস আআ 

সাবধানী 

মাধবী নিশায় উকি মারে আশা 
তাই রুধিয়াছি দ্বার 

ফুলের স্ুবাসে সম্মিরিতির ভাষ। 
তাই ছিড়ি ফুল হার। 

স্থনীল সুদ্ঘন নীরদ মালায় 

মিনতি গভীর আখি 

তাইতো! নয়ন গগনে মেলিন। 

নিয়ত আনত রাখি । 

শুকতার। আনে পুজার প্রসাদ 

হোমের পুণ্য জ্যোতি 
উষার আভাস দেখি নাক তাই 

চোখ মুদে করি নতি। নু 
টপ 



১৪৬ শবধন 
পপ | শী ০ পে উপ সপ সত পপ সপ আতাাতেরে 

আস্মানে ধানী জাফবাণী রঙ 

সোহাগ ছড়াযে যায় 

গোধুলির ধুলা সাধ ক'রে তাই 
চক্ষে ফেলেছি হায় । 

কান্না উজানে ভেসে যদি যাই 

তোমার নদীর তীর 

হান্তের মরু রচিয়াছি তাই 

রুধিয়। নয়ন নার । 

কুস্থম ফোটায় ফুটে উঠে পাছে 
যা কিছু ন। বল। আশ 

তাড়াতাড়ি তাই ছু'হাতে ছিড়েছি 

তুলিয়া কুঁড়ির রাশ । 
স্বপন তুয়ারে পাষাণ আগল 

যতনে তুলেছি আজ 

হয়ে আছি বড় সাবধানী--নিজে 
--যত রাজ্যের কাজ! 



ডপহার 

উপহ।ণ 
ফুলেফুলে ভরে আসে চিঠি 
দিকে দিকে ধর। পড়ে দ্রিঠি 

এতটুকু ফাক নাই তার 

সরোবরে গেঁথে রাখো মাল! 

সৈকতে মুকৃতার বালা 

পাঠাও যে কত উপহার ! 
কুলে কুলে জোড়া অন্থরাগ 

শাখে শাখে তোড়ার সোহাগ 

কিশলনে ইসা! দোলায় 

টিঝরে হীার। হার চুড় 
গিরি বনে কেয়ুর সুপুর 

মণিছুণি মন শিলায়় 
ঝ”রে পড়ে আদর অমিয় 

বরধাক্স ওগে। রমণীয় 

কেয়। বাস চাদর উড়া 

বরাতে রাতে গভীর যতন 

আখি পাতে আনে যে স্বপন 

কানায় হৃদয় জুড়ায় 
মাঠে মাঠে রেখে যাও স্মৃতি 

বাটে ঘাটে একে ষাও, শ্বীতী, 

ছড়াও ষে তৃষা পথময্প 

শি াচারপররররর” তু” রহম জি [হ, 

৯৪৭ 



১৪৮ নবঘন 

কোরকেতে বেঁধে যাও আশা 

সেধে নাও সব ভালবাস 

কোঁকিলেতে গলা ক'রে লয় 

মন্মব্যথ। 

লাল কি সবুজ যে রঙ ছোপাই 
সব হট্য়ে যায় নীল 

বকুল কেতক যে বন তাকাই 
এক আকাশের মিল 

মেঘনা রেবা শিপ্রা কেব। 

সব যযুনাময় 

শিরীষ শিমুল অশোক হিঙ্গুল 
সব যে তমাল হয় 

পৃব, কি দখিন্ যেদিক্ চলি 

বুন্দাবনের পথ 

যা যায়,আমার মন্মদদলি 

অক্রুরেরই রথ! 



উৎসব শেষে ১৪৯ 

উৎসব শেষে 

এখনো! নেভেনি আলে। 

এখনে থামেনি গান 

এখনে। ঘষে উৎসব 
হয়নিক অবসান 

দোলান ফুলের মাল! 

নব শাখা স্হকার 

মখ.মল্ স্থকোমল 

স্থাসন বসিবার 
ঘুক্ধুর সুপুর ধ্বনি 

কঙ্কণের কন্কন্ 

থামেনিক ম্বৃুমধু 

আলাপের গুগঞ্ুন 

ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি 
গৃহন্বার অঙ্গন 

কত ছেড়া মাল। আর 
আল্তার জ্বঙ্কন 

কম্ত,রী ছয়া আর 
চন্দন মাখা পান 

পড়ে আছে রেকাকীতে 

ভরা কত হাসিগান 



খু নবঘন 

উড়ে আসে তবকের 

সোণালী রূপালী পাত 

বেজে গেলে। বাজ্নায় 

স'ছুই প্রহর রাত। 

সাজান যে থরে থরে 

দালানে ও দোতালায় 

শীতল-গোলাপ জল 
নীল লাল পিয়ালায়। 

ঘরে ঘরে বাধু ভরে 

'বেনারসী সল্মার 

দেখা যায় আচলা দে 
চুম্কীর ওড়নার । 

সআুরাভিত-কবরীর 

খসেনিক-বন্ধন 

শব্যায় বিমথিত 
হয়নিক চন্দন । 

কঙ্জল এখনে! ষে 

উজ্জল নয়নে 
হয়নিক অঞ্চল 

চঞ্ঙজ শয়নে-_ 

এখনে! থামেনি ওগো! 

ল্লীতা হু বিনিময় 



উৎসব শেষে ১৫১ 
স্পা পেশি পা াস্পসোশপসসপিউউসস্সপ্ার 

মিলায়নি গালে রাগ 

লজ্জার অভিজয় 

ভোর হ'তে আছে দেরী 

এখনো যে ঘোর ঘোর 

ছড়াছড়ি ছেঁড়া ছেড়ি 
বিদায়ের ফুল-ডোর! 

কলটবলরা: 
ঘন কালে। পাহাড়ের সোণালী শরতে যেন 

চিকুর চিকণ মিলে ছুটা ভাই 
বনরাজি নীল ধৰল শ্বামল 

তায় গায়ে সাদা মেঘ যেন করে কোলাকুলি 
তুলার মতন কানাই বলাই 

অপরূপ মিল শোভ। সুবিমল 

সাদায় কালোয় আর 

বাশীতে শিভায় 

কানু বলরাম 

মেঘেবাজে শিও।--বেণু 

দোয়েল কফিডায় 

সাধে রাধা নাম ! 



১৫২ নবঘন 

পাথেয় 

ওগে! পথিক ! কি নিয়ে পার হবে 
তেপাস্তরের ছায়। বিহীন মাঠ__ 

পথে তোমার চরণ ছুটী যবে 
চাইবে যেতে কুন্তুম গায়ের হাট 

কোথায় তখন মিল্বে তোমার কড়ি? 
যান বাহনে কিন্বা যাবে রথে ? 

পয়সা বিনা জুটবে তা কি করি? 
আহার তোমার? কে দেবে তা পথে? 

শূন্য হাতে এই চলিলে বুঝি? 

জানে পথিক ! পাথেয় নাই যার 

নাইকো যাহার অনেক কিছু পঁজি 

পদে পদে দুঃখ আছে তার 

পদে পদেই লজ্জা অপমান 
করবে তোমায় অভিবাদন হেসে 

ঘাটে ঘাটে অপযশের গান 
ক'রবে বরণ নিত্য নব বেশে ! 

পথে পথে কাটার নুপুর জানি 
বাজবে পায়ে বিষম বেদনায় 

স্পা পিপ শশী শি পপি 

ছায়ায়*্ছায়ায় গ্লানির মুকুটখানি 

মটধা তোমার ছাইবে যাতনায় ॥ 



পাথেষু ১৫. 

হাস্ছে! পথিক দেখিয়ে হদয়খাঁনি 

হাত ছুস্টী হায় রেখে বুকের পরে 
পাথেয় দে আছে তোমার মানি । 

বুকের মাঝে হিয়ার থরে থরে 

কিন্ত প্রাণে লুকিয়ে যা, তা, দিয়ে 
কেমন ক'রে কিন্বে জিনিষ ভাই ? 

পথিক বলে “কেনা আমার হিয়ে। 

কেনা আছে সব যে আমার তাই ! 
সেই পাথেয় বুকের মাঝেই আছে 

তা ছাড়া আর নাইকো কিছু হাতে 

পথই দেবে আহার গাছে গাছে। 

ঘর হয়ে সে ঠাই দেবে গো রাতে 

পারের কড়ি সেই জোগাবে মোর 

তৃষার বার নদীই দেবে চিনে 

যে জন কেনা চির জীবন ভোর 

পাথেয় তার নিয়েছে সে কিনে ?» 



১৫৪ নবঘন 

বিনিময় 
আমায় তুমি দিছ.লে হাসি 

আমি তোমার কান! 

তুমি দিলে সুখের বাশী 

আমি ব্যথায় পাল! 

তুমি আমায় দিছলে আলে! 

আমি তোমায় অন্ধকার 

ভূমি আমায় বাস্লে ভালো 

আমি ফেরাই বারংবার 

শন আমি করন্থ তোমায় 

তুমি আমায় সাজালে 

ছিন্ন আমি ক"রনু ও তার 

তুমি আমায় বাজালে 

তুমি আমায় অশেষ দানে 

অশীম মাঝে আনলে ষে 

আমি তোমাক ক'রন্ুু ফতুর 

সীম। আমার মান্লে যে 
তুমি আমায় পথ দেখালে 

আমি যে পথ ভোলাম্ু 

থামালে মোর বুকের দোলন 

আমিও বুক দোলা 



বিনিমক়্ ১৪৫ 
স্পা সপ পাল 

কেবল সখা শেষের বেলায় 

আমি দিলেম নাম ফে 

হে উদ্দাম ! ভোবালে নাম 

ভালবাসার দাম যে! 

অত 

নিজ হাতে নিজ হাত বদি লাগে 
কি চম্কাই 

আপন অঙ্গে আপন পরশ 

সহেন! তাই ! 

পরখণে হায় লক্ভায় মরি 

কিভ্রম হায় 

রাঙা হয় মুখ, ভুরু ছুরু বুক 

শিহরে কায় 

প্রাণে আছে মিশে, আছে দশদিশে 
জেনেছি তাই 

অঙ্গে আছেন জানিজু সে ক্রথা 

পরশ পাই 



১৫৩ নরঘন 

আন্মনে নিজ মুখ, নিজে ছ,য়ে 
কি চম্কাই 

আরক্ত মুখ লুকাই ত্বরায় 
আধারে যাই ! 

পথে 

মনে হয় যাই ষাই 

যেতে যেতে ফিরি 

পথরয় আগুলিয়। 

সীমাহীন গিরি ! 

সেই পথে যেতে সাডী 
লতাধরে চেপে 

সে পথের ধূলি যত 

কাটা হল মেপে 

কঞ্টের স্বর সেও 

বাদসাধে মোরে 

ছুরু ছরু করে বুক 

বাধা দেয় জোরে 



পথে ৯৫৭ 

মনে করি যাই যাই 

যেতে নাহি পারি 

ছইপায়ে কে চাপালে 

পাথরের ভারী 

সেই পথে যেতে গেলে 

নীলাকাশ ছিরে 

কোথা হ'তে কালোমেঘ 

জমে ওঠে ধীরে 

ঘন ঘন গরজন 

ঝর ঝর ধারা 

যত বাজ মোর শিরে 

হস্তে চাষ হারা ! 

হায় সেই পথে যেতে 

যত তরু আছে 

প্রহরীর মত যেন 

ফেরে কাছে কাছে 

ফুলগুলে। খিল্ খিল্ 

হেসেদেয় বাধা 

সেইরবে চমকিয়া 

াদওঠে আধা 

ভূঁয়ে ঝরা যুত ক্কুল 



৯৫৮৮ নবঘন 

পায়ে এসে ধরে 

পৃথিবীর যত বাধা 
সেই পথে ভরে! 

ব্যর্থ-জন্ম 

সার্থক মম, সে তৃণ জনম 

পেণু অনুখণ 

পায়ের চাপ 

পাখীর জন্ম, ধন্ঠ হে মম 

করায়ে বণ 

কৃজনালাপ 

শবরী জনম, জেনে! প্রিয়তম 

চিরসার্ঘক 

হ'ফেছে মোর 

ঘন অরণ্যে, সেবিনু বিজনে 
হে ব্যাধষুবক ! 

, কজণী ভোর 



ব্যর্থজ্ন্স ১৫৯ 
পিস ক জপ সপ পপ পি 

সফল হ*য়েছে, €গাপের কামিণী 

কত ন। যামিনী 

অসীম আ্রখে 

সেবিম্াছি তোমা নববসস্ভে 

কত ন। দামিনী 

মেঘের বুকে 

এরার বুঝিব1 দেবতা জনম 

পাষাণে বিরাজে 

পাষাণী জন 

বিবেক বিচার জ্ঞান সংবম 

কাদে তার মাঝে 

মানব-মন ! 

গুমরে ক্ষুদ্ধ রুদ্ধ বেদন। 

না পেন সেবিতে 

শ্রাপদ সার 

শত মহত্ব লত্য সাধন? 

দেবতা দেবিতে 

কি হবে আর । 



১৩৬৬ নবঘন 

মিনতি 
বন মন্দির ত্যায়াগিলে যদি 

মন মন্দিরে বিরাজ কর 

ক্ষণ বন্ধনে দেয়নি যা ধর 

চির বন্ধনে তাহারে ধর 

বেতস কুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে 

মন-নিকুঞ্জ সফল হবে 

বন-অভিসার বাধায় ছেষেছে 

মন"অভিসার মিলন লবে 

জীবন বাশরী হার মেনে গেছে 

মরণ বাঁশীতে জিনিযু। লও 

বাহু বন্ধনে রহিলনা ধরা 

চির-বন্ধনে তাহারে সও। 



5৬৬ শীত 
এরপর, এ ৯৮ প্র সা শা টপ 

শীত 
থেমে গেছে স্যষ্টির মায়া ! 

রূপ রস গন্ধ লীন নিবিবকার ছায়া 
পড়ে গেছে কুয়াশার শুভ যবনিক। 

গগন ভূবন লোপ, লোপ অহমিকা 
মুছে গেছে ধরাকাশে বিভেদের রেখ 

সাত রঙা কল্পনার আল্পনা লেখা 

সমুজ্জল জ্ঞান রৌদ্র দীপ্ত দিবাকর 
নিকুপ্জে অপরাজিতা দোপাটী টগর 

বিলায় সুষমা তবু নাহিক আসব 

সন্ত্রমে অলিকুল নিয়ত নীরব 

কঠোর তপস্যা আর যোগ সাধনায় 

নিখিল নীরব আজ স্তব্ধ গাঢ়তায় 

ফুল কল কুল হারা ঢেউ হীন মন 

সুছে গেছে সব কিছু স্থির নিমগন 
সন্থিৎ পুলকের অশ্রুতে ঢালা 

বিকলের ঠিম আর শিশিরের মালা! 

বিরাগের মৃর্ধ ছবি শীত মুসংযম 

বসন্তের অগ্রদূত, প্রেমের প্রথম 

বৈরাগোর পূর্ণতায় দোললীল। রাশ 

সাধন শীতের শেষে আসে মধুমাষ ! 
১১ 



৯৬২ নবধন 
পরা ৮ সপ ৯ সপ সস ৩ সার গার 

বাণী-বন্দন। 
হৃদি হোমানল বাগে 

জাগো জাগে। নবরাগে 

উদয়-গগন-ভাগে 

ভারত-চিত্ত নন্দিয়া 

চির সুষমার খনি 

রাস রূপা ! ম্মেরাননি ! 

ওঠে তব আবাহনী 

কাব্য-তৃবন মস্থিয়া 

দিকে দিকে তার উচ্ছাস মনোহারিশী 

কে মানস অভিসারিণী 

বনানী নবীন কোরক-কুন্ম ভাগিণী 

হে নিখিল অন্ভুরাগিনী 

বাতাবী কুঞ্জ, শিরীষ পুঞ্জ চ্যুত নিকুঙ্জ, 
কবিতায় হল রঞ্জিত 

বনবিঘধীকাযছ, মাধবীশাখায়, বিতানেলতায় 

কাব্য, কাহিনী ছন্দিত. 

গন ভবন মন্ছত 
জাগে।.হে. ভারত,নন্দিয়!! 



বাণী-বন্দন। ১৬৩ 

রাজিবে চরণ বাজিবে সেতার 

মনিবিক্রম ঝস্কারে তার 

স্বন্ূপ আভাষ বেদাস্ত সার 

ফুটুক্ চিত্ত-সুকুরে 
চচ্চিত চারু চন্দ্র কলার 

মঞ্জুল মণি নুপুরে 

হে দেবি! তোমার পদ পল্সব সৌরভে 

বীণাপাণি ! তব কৃপামহিমার গৌরবে 
জাগে আনন্দ, মির ছন্দ বৈভবে 

বিশ্বশ্জীবন স্পন্দিয়। 

জাগে হে ভারত নন্দিযা 

চিন্ময়ি অসি চিস্তাতীতা 

নাদারূপা ! জ্যোতি বিনির্মিতা | 
ইন্দ্রাণী রম। বিপিন্দিতা 

শ্ীপদ্ে প্রণমি বন্দিয়া 
জাগো হে ভারত নন্দিয়। 





াভ্জী 
কোন পুর্ব সখি কওন সেহ দেশ 

করব মোষে ভহা যোণিনী বেশ 





যাত্রী ১৬০ 

যাত্রী 
তোলে! তোলো ভব বিছানো! শহ্য। 

তোল গে। গোছানো ঘর 

পাস্থ ! করগো পথের সজ্জা 

পথ আজ চরাচর 

ঘর নাই তব ঘর নাই আজ 
ভুবনে 

পরবাসী আজ পথিক যে তুমি 
জীবনে 

নাশ্িক আপন পর 

তোলোগো গোছানো ঘর 

খোলো খোলো তব সাধের মালিকা। 

নিভাও গন্ধদীপ 

শয়ন সেজের কুস্থম থালিক। 

ভর। বরষার নীপ 

সাধ নাই তব সাধ নাই আর 

মবতে 

বিশ্বাদ ছায়ু ধরার পরতে 
পরতে 

জীবনে উঠেছে ঝড় 

তোলোগো গোছানো ঘর 



১৬৮ নবঘন 
০০ শপ স্্িসপ আ জপ 

ভোলে ভো লো তব সুখের পিয়াষ 

ভোলে! গো প্রাণের আশ 

খর হয়ে গেছে পথ প্রাস্তুর 

“দশ আক্তি পরবাস 

মন নাই তব মন নাই, নাই 

ভাবনা 

হে উদাসি! শেষ হাস! পাদ! আর 

যাতন! 

নাতি কাজ অবসর 

তোলোগেো। গোচছ্াানে ঘর 

তো!লে। তোলে তব বিছানো শষ্য। 

তোল এ গোছানে। পুর 

খোলে! খোল তব মিলন সজ্জ। 

আশার কেযুর চুড় 

সুখ নাই তব ছখ নাই আর 
ভূবনে 

পরবাসী আজ পথিক তুমি যে 

জীবনে 

পথ আজ চরাচর 

€তাঁলে। £গী গোছানে। তর 



প্রেন ও মৃত্যু ১৬৯ 
0১০০ লা টপ রা সস সপ আস শপ সপ শা 

প্রেম ও স্বত্ু 

কহ কহ হরি ধৈরয নারী ধরিতে 

প্রেম কভৃপারে মরিতে ? 

তুমি প্রেমাধীন, আছ চিরদিন 
তোম্ণর চাইতে বড় 

চেতনের চেয়ে জড় 

প্রেমের চরণে জানিতাম চির 

মরন্ণর দাসখৎ 

আজ দেখি তার বিপরীত বিধি 

লজ্জার মুতবত ! 

কহগো দয়াল হরি ? 

অসহু তোমার নিয়ম বিচার 

প্রেম কতু যায় মরি? 

প্রেমের উপর মৃত্যুর চলে রথ ? 

স্পদ্ধা নাশিতে বজব হলন। পথ 
এত বড় অবিচার ? 

সৃত্যুরে করি খণ্ড খণ্ড 

চলে ন! কি অভিসার £ 



৯১৭৬ নবঘন 

প্রেমের আছে কি নাশ ? 
প্রেম না মৃত্যু কোন জন বড় 

কহ কেবা কার দাস ? 

ছল ছল চোখে হাসি মুখে হরি 
কহেন প্রেমিক ওহে 

যেওন! যেওন। মোহে 

শ্রেম বড় চিরদিন 

প্রেমের চরণে আমিও আজ্ঞাধান 

মৃত্যু তো কোন ছার 

মৃত্যুর চির যবনিক1 ভেদী 

প্রেম করে অভিসার! 

তু বরণ 
এসো এসে বীর এসো হে যোদ্ধা 

কোথায় কে আছ আজ? 

এসে বিজ্ঞানী এসোহে বোক্ধ। 

' সাজে সংগ্রাম সাজ 



বাজাও দামামা তুরী ভেরী শিঙা 
ঘন গম্ভীর বোল 

ক্রিম ব্রিম ভ্র্িম্ 
ডভিমি ডিমি ডিম্ 

গঙ্জন মহারোল 

স্বত্যুরে হবে জিনিতে 

মৃত্যুরে হবে জানিতে 

চাই অদম্য বল 

ভূমাশ্রী শক্তি প্রেম ও ভক্তি 

কর আজ সম্বল 

মৃত্যু বরণ ১৬১ 

জীবনের এই রঙিন্ স্বপন 

স্থনীলের মায়। পাশ 

শ্যাম সবুজের নব যৌবন 
রক্তিম স্থুবিলাস 

ছোড়ে এসো আজ মৃত্যুরাজ্যে 

নিনাদি ব্বান্চ ঘোর 

উড়াও নিশান 

বাজাও বিষাণ 

জানাও রাত্রি তোর 



১৭২ শব বল 

ম্ৃত্যুরে আজ বুৰ্ধিতে 

হবে তার সাথে যুঝিতে 

চাই অনস্ত বল 

ভূমার গ্যোতন! প্রেমের প্রেরণ! 
কর চির সম্বল--- 

এস আগুসরি ভীতীরে পাসরি 

শত্রু দুয়ারে আজ 

বিজয় তোরণে জয়ের বাশরী 

পোলাও কেতন লাজ 

চির রহন্তয যম-যবনিকা! 

অজ্ঞান গাঢ় কালো 
আনি তলোয়ার 

ছিড়ে কর বার 

জ্যোতি সুছন্দ আলে। 

মৃভ্যুরে হবে ভেদীতে 
প্রেমের দিব্য বেদীতে 

চাই হৃদয়ের বল 

ইষ্ট ভক্তি প্রেম ও শক্তি 

. কর'আজ সম্বল 



মৃত্যু বরণ বু 

এস এস বীর এসোহে বিজয়ী 

কোথায় কে আছ আজ 
এস হে ভগিনি ! মঙক্গলময়ি ! 

ক'রে নাও রণ সাজ 

বাজাও দামাম! তৃরী ভেরী শি! 
থর হর কৃম্পয় 

রাম্ দ্রাম্ দ্রাম্ 
নদ অবিরাম 

জয় জগ ঝম্পয় 
মৃত্যুরে কর বন্দী 
অন্বতের পদ বন্দি 

লও অনস্ত বল 

তুমার দ্যোতন। প্রেমের প্রেরণ! 

কর চির সম্বল! 



১৭৪ শবঘন 

প্রবাসী 
ধরণীর ধূলি লত। ফুল গুলি 

বেঁধোনা! আমায় বেঁধোনা 

বসস্ত শোভা দেখিতে তোমার 

সেধোনা আমায় সেধোনা 

হে ধরা তোমার তৃণতরু পাতা 
ছায়াময় ঘন বনানী 

নবকিশলয় অস্ত উদয় 

ডাকে মোরে মানা ন! মানি 

নহি ও সবের পিয়্াষী 

আজ হ'তে আমি প্রবাসী 

হে নদী তোমার কল কল্লোল 

কেন ডাকে বারবার যে 

সন্ধ্যা ! উঠাও তোমার আচল 

আমি ঘুমাবনা আর যে 

হে প্রভাত ! আঙ্গে। নিভেগেছে মম 

কেন ডেকে আনে রবিরে 

মন ভোলাবারবৃথ। আয়োজন 

বৃথ। বিমোহন ছবিরে 

হ্ৃত্ধয় হ'য়েছে উদাসী 

“হেথা অমি আজ প্রবাসী 



প্রবাসী ১ পপ 
নান নি | জা | পসরা? সহকারি এ শপ শপ উর সপ ০ ওহমাটি দি এত ৮ জরি হস পি ির৪  উরাররর 

হে-ভূবন তব মাক্সার বাধন 

খুলে দাও আজি দাও গে! 
ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও ত্বর। 

বিদায়ের বাণী নাও গো 

নবমঞ্জরী ! পিয়াল রসাল 

ডেকোনা আমায় ডেকোনা। 

বসস্ত ! ওগে। এবার না হুয় 

এ ধরায় আর থেকোনা। 

নহি ও সবের পিস়াষী 

এ ধরা আমি প্রবাসী । 

মিনতি 
বন মন্দির ত্যায়াগিলে যদি 

মন মন্দিরে বিরাজ করে। 

ক্ষণ বন্ধনে দেয়নি যা ধরা. 
চির বন্ধনে তাহারে ধরো 

বেতস কুঞ্জ.ব্যর্থ হয়েছে 

মন্-নিকুঞ্জ- সহ হবে 
বন-অভিসার বাধায় ছেয়েছে, 

মন-অভিনার-মিলন' লতৰ 



চা, নবঘন 

জীবন বাশরী হার মেনে গেছে 
মরণ বাশীতে জিনিয়া লও 

বানু বন্ধনে রহিল না ধরা 

চির বন্ধনে তাহারে সত্ব । 

প্রার্থন। 
পৃথিবী-ডুবিয়া ষাক্ মহাপারাবারে . 
ভরুকু নীলাম্বু নীর মরু ভূপাথারে 

ভেঙ্গে হ'ক্ খান্ খান্ বিচিত্র আকাশ 
দাহ হীন অগ্নি আর নিস্তন্ধ বাতাস 

বিচুর্ণ চুর্ণ-্যদি প্রহ-অগণণ 

স্বত্যু সারা ধর। বক্ষ করে বিদারণ 
রবি শশী হয় যদি চির অনুদয় 
স্থবেল স্ুমের হয় যদি বা সভয় 

মরণ বিচ্ছেদ আর চির অদেখার 
কণ্টকিত যবনিকা করুক্ প্রহার 
দ্ীর্ণ হক্ বক্ষ সহি বেদনার ভার 

॥ হরিপদে মতি 'যেন খাকে অনিবার। 



ব্যাকুলত। ১৭৭ 

ব্যাকুলত 
আমার মাঝে যে জন আছে 

বাহির হয়ে দাড়াবে কিসে? 

ধন্য হবে শ্যামল ধরা 

কমল রাড চরণে মিশে 

কবে কি কথ। মধুর হেসে 

চাবে কি চাওয়। প্রণয়াবেশে 

আুচিরক্ষণ প্রভারই বেশে 

রহিবে আমার চতুদ্দিশে 

আনার মাঝে যেজন আছে 

বাহির হ"য়ে দাড়াবে কিসে ? 

দর্পহারী 
বূপ গর্বব হয়তো বা ছিল কোনকালে 

জশবনের বস্তু বেলায় 

অনাদর অবহেল। বেদনার জালে 

হরিলে তা কৌশল খেলায় 

হযুতো। বা ছিল কোন আশার প্রভাতে 

স্থখ"্গরকব কনক কিরণ 

হতাশ। দারুণ ঘোর নিশিত সম্পাতে 

নিমিষে তা করিছল হরণ * 

১২ 



শপ পপ পাপা শা পদে | শশা শি 

১৮ নবঘণ 

হয়তে। বা উপবন কদম্বের দিনে 

মন্ত ছিল নৃত্য গরিষায় 

শোক স্তরূ করেছিলে অস্তুর বিপিনে 

মুহুরে, স্চারু মহিমায় । 

বিমজ্জিত প্রতিমার উক্তি 
জ্ঞান গঙ্গার অতল গর্ডে দিয়েছ বিসঙ্জন 

মৃত্তিকা আর অকুল আধার ঘন ঘোর গজ্জন 
শুনি দিবারাতি তরঙ্গদল জল বিভঙ্গে মাতে 

হু, ছু, শন্ শন্ মত্ত পবন, কীপায় আমারে রাতে 

ভয়ে আর ছুখে বেদনায় বুকে উদ্বেল বাঁচী মাল 

ক্ষোভে পুষ্কারে ঝড়ের আকারে ফুটায় তাহার জ্বাল। 

বঙ্গ সাগরে ঝড়ের নিশান সেই তে। অখণে ভরে 

আমারি বুকের ক্ষোভিত ঝঞ্চা ঝড়ের মুরতি ধরে 

অগাধ এ জলে ভাগীরথী “তলে আজি আমি উপনীত 

ছকৃল ভূষণ নবনিধি ধন সিক্ত নিমজ্জিত 

কঙ্কন বাজু মণিময় হার প্রবাল মেখল! মাল। 

ম্লকত শত খচিত তাবিজ নুপুর কেয়ুর বাল 



বিসজ্ছিত প্রতিমার উক্তি ১৭৯ 

চন্দ্র কান্ত মণি নির্মিত মাথার মুকুট শোভ। 

উচ্জ্বল হীর! কুস্তল সিথি পদ্মরাগের প্রভা! 

যায় গড়াগড়ি ছিন্ন ভিন্ন আজি এ পাতাল তলে 

ফোলয়া গয়াছে পূজারী আমায় সুদৃঢ় বাহুর বলে। 

বারি মুছে দেছে অঞ্জন আর রচিত পত্রাধলী 

ভেসে গেছে নীরে সাধের রচন অথ পৃজাপ্জলী 
ধুয়ে মুছে গেছে ঝড় সোহাগের চরণ অলক্তক 

শুধু হে পুজারি ! পরশ চিহ্ন এখনো অলুপ্তক ! 

কত না যতনে ত্র» তপনে পুজাগী চেলেছ গা 
সপ্ত৫.$: অধিবাস ডাল। রঞ্জিত তথ তায় 

আজ সেই সব জলে ভেসে গেছে তবুও এখনো সেই 

জড়োয়া জরীর ছিন্ন আচল মণি ঝালরের খেই-- 

লেগে আছে গায়ে হেথায় হোথায় রড আর রাঙতায় 

ববগমদোশীর চন্দনাগুর গোরচনা রচনায় 

বোধনের পরে সানাই তুলেছে যত ন। রাগিনী রাগ 

সঙ্কল্পের কল্পনা আর আরতির অনুরাগ 

সন্ধ্যারতির ঝাড়ের প্রদীপ রুপৃর দীপ ধূপ 
নৈবেস্তের ফল সম্ভার পৃজ। কুস্থমের স্তপ 
ইন্দ্র চন্্রে প্রতিচ্ছন্দে সাজান বরণ ডাল 

নীলারবিন্দে হাতে গাঁথ। হার রক্ত'জবার মীল। 



০ শপ শপ পিল পপি শিাপ্পপাশাশিপীপীটী পিসী পপপীপাী শাপলা শা পাপ শাল | আজি ৫ 

২৮৩ নবঘন 

হৃদয় শোণিতে পূজেছ নিত্য চিত্ত ক'রেছ দান 
মূলাধার আর মণি বিশুদ্ধ আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান 
আর অনাহত, ষষ্ঠ চক্রে দিয়েছে আলিঙ্গন 
সহত্রারের সুধা মদিরায় দিয়াছিলে চুম্বন 
নিঃস্ব করিয়া বিশ্ব তোমার দিয়েছিলে সব কিছু 

তাই বুঝি গেলে ফেলে বারিতলে রাখিলে সবার নীচু? 
হে পুজারি ! আজ ভুলে গেছে৷ সব এতটুকু দয়! নাই? 
বিজয়ার দিনে নিধনের এত আয়োজন তাই ? 

নহবৎ তানে ভাসানের তাই বাজ ন৷ উঠিল বেজে 
মহা সমারোহে শোভ। যাত্রায় দাড়ালে আপনি সেজে 

তারপরে এই জাহ্ুবী তলে ফেলে দিয়ে গেলে আনি 

ধন্ত তোমার পাষাণ হদয় ! একথ। কি আগে জানি ? 

এখনে! অঙ্গ মিলায়নি জলে মাটি হয়নিক মাটী 

সার। অবয়বে সাজের চিহ্ন এখনে! ষে পরিপাটা 

এখনে! গুমরে উদ্দাম ঝড়ে ক্ষোভিত বুকের আশ 
এখনো উঠিছে প্রাণের স্পন্দ জলাবরুদ্ধ শ্বাস। 

ক্রমে ক্ষীণ হয় হৃদ্স্পন্দন,নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে 

কেন ক'রেছিলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক্ষণিকের উল্লাসে ? 

হে পূজারি! আজ একবারও মনে পড়ে নাকি আর মনে 

বিন্দু অশ্র জাগে নাকি কভূ তোমার নয়ন কোণে 



বিসজ্জিত প্রতিমার উক্তি ১৮১ 

পুজা! কি কেবল ক'রেছিলে লাগি পুণ্য যশাজ্জন ? 

তাই নির্দয়! হেলায় খেলায় করিলে বিসঙ্জন ? 

গভীর ব্যথায় কি কাতরতায় ওঠে মোর ক্রন্দন 

সাজে গহুনায় সাজাও আমায় দিওন! বিসর্জন। 

বাধন-ব্যথ৷ 
অচ্ছেদ্য বন্ধন ! 

বিস্তৃত প্রচ্ছায় মন নাগবন্ধু সম 

শিকড় গহুণ 

করে তায় মঞ্জরিত বল্লরী বিকাশ 

মালঞ্চের দক্ষিণ পবন 

মুছ্ব সঞ্চালন 

মদালস মকরন্দ তুলিছে গুঞ্জন 

কোরক উদষ্ভাস কত অঙ্কুর উদগম 

গুল্ম অগনণ 

সমাচ্ছন্নলু। তন্ত্র জালে অসীন বিস্তৃতি 

জুড়ে আছে জীবন আমার পরমায়ু ক্ষিতি 
জড়ায়েছে লক্ষ্য নাগ পাশ 

সুদীর্ঘ জীবন করি পরিহাস, 
এ কি অট্রহাস ! 



১৮২ নবঘন 
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কোন শুভক্ষণে £ 

ছিন্ন করি এর প্রচণ্ড উল্লাস 

মিলে যাবে মুক্তির প্রাঙ্গন 

প্রেমের নিঃশ্বাসে পাব নবীন জীবন 

চির সম্মিলন ? 

অখণ্ড প্রাচীর 

ব্যাপিয়া জীবন সার! চতুঃসীমায় 
বেড়িয়াছে আমায় অধীর ! 

ওগো এই নীলাম্বর দিক্ মেখলায় 

অটুট. শৃঙ্খোলে যেন ঘিরেছে আমায় 

সপ্ত মহা সিন্ধু রচে দর্গ পরিখায় 
নিরহ্ুশ প্রাণ রাজ্য ভূমি 

উন্মত্ত তরঙ্গদল দিগ্বলয় চুমি 
পালাবার কোথা পথ ? 

নাহি বিন্দ্ অবসর যার মাঝে পারে 

নামিবারে মৃত্যুর রথ । 

স্ছুলভ্ঘ্য গিরি অবিচল 

কাঞ্চন মলয় ১শল বিদ্ধ্য আরাবলী 

সৌম্য নীলাচল 
ঘেরিয়াছে স্তরে স্তরে বিপুল বিরাট 

ভারতের স্ুশুভ্র ললাট 



বাধননব্যাথা ১৮৩ 
পপ পাপ জপ ও সা সপ সপন 2 সপ স্পেস পস শপ শপ আপি সপ পর 8 

স্তদ্ধ স্থগম্ভীর ! 

নভ চক্রবালরেখা দিগন্ত বিলীন 

সমুন্নত গিরি বর শির 

উদ্ধে করে ঝলমল ময়ুখ মণ্ডল 

কিরীট আম়ুধ ধারী বীর্য সমুজ্জল 

কেমনে ভেদিয়। তারে যাব অন্য লোকে 

আনন্দ সঙ্গীত ঘন উজ্জল আলোকে ? 

শিখর ! গগন ! ধরা ! ওজঃ ! পারাবার ! 

ক্ষিতি ! অপ. | বায়ু! ব্যোম ! তেজ ছুনিবার ! 

কেন বলো বাধিয়াছ জীবন আমার 

অন্ত বন্ধনে ? 

বিরহ স্যন্দনে ? 

কবে দেবে মুক্তি ? ছেড়ে কবে দেবে মোরে £ 

কোন মধু গোধুলিতে ? কোন বধা ভোরে ? 

কোন নীপবনে নব শ্রাবণের ঘোরে ? 

মাধবী মণ্ডপে ? না সে বেতস কাননে ? 

'তরু বিথধীকায় ? না সে নক্ষত্র খচিত-_ 

এ শুভ্র ছায়াপথে, নিশীথ গগনে ? 

আনি দিবে মৃত্যু স্থলগন ? 

চির আকাঙ্খিত ছবি সোণার স্বপন 

চির সম্মিলন ! 



১৮৪ নব ঘন 
স্প্রে 

অপব্ধপ 

এক হাতে তার জগৎ সাধন 

এক হাতে তার বাশী 

এক চোখে তার অশ্রু বেদন 

অপর চোখে হাসি 

এক অসীমে মহা প্রলয় 

দিগ্বলয়ে আকা] 

অপর সীমায় স্ষ্টি বিজয় 
নিত্য প্রেমের রাকা 

এক পাশে তার বিয়োগ উল 
রক্ত বরণ জব 

অপর পাশে স্মৃতির কমল 

শুভ্র সুহল্নভা 

এক হাতে বায় কালের গতি 

অপর চির স্থির 

এক নয়নে দিব্য জ্যোতি 

অপর চোখে নীর ! 

পপ এ 



অপরাধী ১৮৫ 
৩ পপ এ. পপ জা 

অপরাধী 

আকাশ আমারে অপরাধী ঝলে দিতেছে মৌন তাড়। 
বাতাস আমায় অপরাধী ঝলে দেয়ন। কথার সাড়৷ ! 

মলয় অনিল পরশ করেন! পাছে সে পতিত হয় 

অপরাধী চোখে হয়নি এবার নব বসন্তোদয় 

স্তবক নম্র কিশলয় রাগ লুকাল বিটপী গায় 

নব মঞ্জরী কর্ণিক! মরি ! লুকাল পাদপ ছায় 

আত্মমুকুল, জামরুল ফুল, না করে ইসার1 মোরে 

ফুলস্ত নিম, বাতায়নে উঁকি, দেয়না সোণার ভোরে 

চন্দ্র মল্লি' বকুল বল্লি' ডাকেন! দোলায়ে হাত 

মুখ টীপে আর হাসেন! মাধবী! মদির জ্যোছন! রাত! 

শশী সুবিমল মূরছিয়। থাকে শ্যামল সবুজ বনে 

অপরাধী ব'লে একটীও কথা কয়ন। আমার সনে 

পলাশ পারুল পিয়াল বিধুর নব কুরুবক আর 

গোলাপ কামিনী করবী' মধুর জোগায়ন। উপহার 

ভূলেগেছে তারা স্থবাস সাধনে ভুলাতে আমার মন 
ভূলেগেছে তার! মালার বাঁধনে সাদর সম্ভাষণ 

ভোলা নয় ওগো অপরাধী ব'লে রাগ ক'রে হ'ল ভূল 
ঘন আচলায় আবরে আপন অশোক ডালিম ফুল , 



১৮৬ শবঘন 
আপস | উস দশা 

জাফ রাণী মেঘ ভয়ে ভয়ে যেন পাশ কেটে ভেসে যায় 

তরুণ কুসুম চাপ! কুষ্কুম মুখ তুলে নাহি চায় 

স্বরতভি আকুল বন গুগ.গুল্ চোট তৃণ ফুল সেও 

আড় চোখে চেয়ে ঘুরায় আনন রাড রাধা চুড়াতেও 

কোকিল কুজন ভরে অনুখন নীরব তিরস্কারে 
গুর অভিযে'গ জানায় বুঝিবা বিশ্বরাজার দ্বারে 

রর রি 

গঞ্তরন! দেয় শোনায়না গান চন্দন! সারী শুক 

খগ্জনা দিতে ভুলে গেছে তাল শ্যাম! হ'য়ে গেছে মূক 
ছড়ায় না শীষ দোয়েল পাপিয়া গুপ্ররে নাক অলি 

মুখ ভার ক'রে চেয়ে আছে মুখে মুখর বনস্থলী 

নিশিখিনী এসে অভিমান ভরে ভতস'ন। দিয়ে যায় 

অপরাধ কেউ করেনাক ক্ষমা ধরি কত তবু পায় 



1বছাম ১০৮৭ 

বিদায় 
বিদায় বিদায়, ওগে! বিদায় বিদায় 

সুন্দর সুরভিত মর্মর বন ছায় 

বিদায় ! বিদায়! 

ধূপছায় সি'ছরে স্বনীলে গুলালে 
রূপ মায়া পাটলে গগনে ছুলালে 

মন্থর মধুবায় 

আজি এই সন্ধ্যায় 

বিদায়! বিদায় ! 

গুপ্তন কুহু কুহু 

উন্মন্ সুহ্ু মুহু 
রক্গন্ কাঞ্চন 

কিংশুক মুকুলায় 

অন্থরে চন্দর উজ্জল বিভখতি 

বিকচ বকুল! বেল! ধুথি আর জাতি 
চম্পক চামেলায় 
মাধবী নিশায় 

বিদায় ! “বিদায় ! 



১৮৮ নবধন 

কুণ্ঠ। 

প্রথর আতপ তাপে বিশীর্ণ মলিন 

ঝরে গেছে দল কত শুফ রূপহীন 

সৌরভ লুটিয়৷ নেছে ছুরস্ত পবন 
মধু তাও হরিয়াছে অলির গুঞ্জন 

সে কুস্থমে হয় কিগে। পুজ। দেবতার ? 

জাগাতে পারিবে সে কি আনন্দ তাহার ? 

সার্থক হয় কি কভু সেই নিবেদন ? 

ন1 সে.ভ্রাস্তি, দুরাশার ক্ষণিক স্বপন 

অপমান অবহেল। লাঞ্চন। ঘ্ণায় 

ধুলায় কাদায় এ যে মাঁটীতে লুটায় 
সে কি কভু দেওয়া যায় দেবতার পায়? 

তার চেয়ে দ্বেওয়। ভালে। ভাসাইয়া তারে 

নাম রূপ হীন ওই মৃত্যু পারাবারে ! 

স্পা শপ পা পপ সস এ 



প্রণাম ১৮৪ 

প্রণাম 
লক্ষীরূপ! হে জননী হে জীবনদাত্রী 

মহাশক্তি, মহামায়, হে জগদ্ধাত্রী 

কল্যাণী, গৃহরানী, কুলবধূ, ভগিণী 
কৃষাণী গে। দঘিতের নুখ ছুখ ভাগিণী 

প্রণমি হে তোমাদের হে সাধবী হে সতী 

শান্তি সুমঙ্গল শক্তি ও স্মৃতি 

রর এ সপ সত সপ জপ ৮ সস 

নিক্ষামা! ভোগ সুখে রহিয়াও শুদ্ধ 

লালসা বিলাসহীন] কম্ম বিবুদ্ধা 

গৃহ কি বা বনবাস পতি অন্ুসারিণী 

হে পল্লীবাসিনি, হে নগরচারিণি, 

প্রণমি হে তোমাদের হে সাধ্বী হে সতী 

শাস্তি সুমঙ্গল শক্তি ও সুমতি ! 

ন্েহময়ী স্থশীতল! কামনার ক্ষাস্তি 

সুখ সম্পদ ময়ি! স্িপ্ধ সে কাস্তি_ | 

উচ্ছাস্ আবেগ ভ্রান্তি ছর্দাম লালসা 
নহে “য জীবন কভু পস্কিল কামনায় 

প্রণাম সে পদতলে হে সাধ্বী হে সতী 
শান্তি সুমঙ্গল শক্তি এ স্ুমতি! 

স্পট  শাপিপ্াটাপীপপা পেপসি রান 



৯৯০ নবধন 

জুড়ায় তোমারি ছায় হে পাবত্র গাত্রী 

শ্রান্ত তাপত যবে সংসার যাত্রী 

স্বামী গরবিনী ও?গা সিন্দুর শোতি সি 

পাঁত সোহ?গিনী চির পতি মনোলোভিণী 

প্রণমি গেো৷। পদতলে হে সাধ্বী হে সতী 

শাস্তি স্থমঙ্গল শক্তি ও স্মৃতি 

অকলঙ্কা চির পুজা! হে মোক্ষ দাত্রা 

পুণ) যশন্ষিণী ঘুচাও এ রাত্রি 

অম্লান নাম পেছা জননী ও ভাগণী 

শ্রদ্ধা সুবন্দ্যা! স্বামী সৌভাগিণী 
প্রণাম প্রণাম পায় হে সাধ্ধী হে সতী 
শান্তি স্ুমঙ্গল শক্তি ও স্ুমতি ! 



প্রাথন। 
সপ শা শপীশীঙ পি স্ সি ১৮ সী সস সপ সপ 

প্রার্থন! 
সাটীল্ত যাক সিশে মাটার যাহা আছে 

পবনে বাক মিশে পবনময় তনু 

সলিলে পাকৃলয় সলিল যা! দিয়াছে 

শৃন্তে সুবিলয় শুম্কময় অন্থু 

যা আছে তেজময় হৃদয়ে প্রাণে ননে 

অঙ্গে অবয়বে জীবনে ক্ষণে ক্ষণে 

শপুল জ্যোতি মাঝে পরম সেই তেজে 

মিলারে বাক তাহা সে পারে বেজে বেজে 

স্ুন্ কায়া গাক্ তাহারই জন জয় 

ওতে ও ও বিশ্ব ও ময় 

রাখে। হে পদতলে 

তোমারি কাছে কাছে 



নেলশ্রিক্কান্প আন্তাঁন্য পুভ্ডন্ক-_ 

ফ্রবা (উপস্তাস ) ২২ টাঁকা এস্, সি, সরকার এগু সন্স 

রূপহীনার রূপ (উপন্যাস) ২২ টাক! এস্, সি, সরকার 

এণ্ড সন্স, 
কিশলয় (ছবি ও কবিতার এলবাম) ৩২ টাকা গুরুদাস 

চট্টোপাধ্যায় এগু সন্স, 

নুতন গণ্প ও কবিতার বই 

স্বাঞ্ন্বী 
স্পীভ্রহ প্রকাশ্শিত্ড হইল! 












